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офіційне видання фдму

фонд державного майна україни повідомляє
hh ІНФОРМАЦІЯ про бюджет головного розпорядника бюджетних
коштів за КВКВ 661 «Фонд державного майна України» за 2017 рік*
Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,
діяльність якого визначається Законом України «Про Фонд державного майна України» від 09 грудня
2011 року № 4107-VI.
Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної політики у сфері приватизації,
оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності,
у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до
сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Основними завданнями Фонду державного майна України є:
• удосконалення управління державною власністю;
• ведення обліку об’єктів державної власності;
• проведення оцінки об’єктів приватизації та оренди;
• моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації;
• виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного майна;
• виконання планових завдань з надходження дивідендів;
• виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна.
Штатна чисельність працівників системи державних органів приватизації Фонду державного майна
України – 1 654 од., у тому числі:
• апарат Фонду – 460;
• регіональні відділення – 1 194.
Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України в 2017 році
складалась з 26 розпорядників бюджетних коштів: головний розпорядник – розпорядник коштів I рівня – Фонд державного майна України; 25 розпорядників коштів III рівня.
У 2017 році Фондом державного майна України забезпечено виконання повноважень головного
розпорядника бюджетних коштів за 2 бюджетними програмами.
Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду державного майна України та
його регіональних відділень, на 2017 рік становить 256 147,23 тис. грн. З них використано 244 311,42
тис. грн, або 95,4 %, у тому числі:
• за загальним фондом державного бюджету:
• затверджено кошторисом – 255 397,90 тис. грн;
• використано (касові видатки) – 243 949,17 тис. грн, або 95,5 %;
• за спеціальним фондом державного бюджету:
• затверджено кошторисом – 749,33 тис. грн;
• використано (касові видатки) – 362,25 тис. грн, або 48,3 %.
За бюджетною програмою КПКВК 6611010 «Керівництво та управління у сфері державного майна»:
Затверджено кошторисом – 236 147,23 тис. грн:
• за загальним фондом – 235 397,90 тис. грн,
• за спеціальним фондом – 749,33 тис. грн.
Використано (касові видатки) – 232 537,46 тис. грн (98,5 %):
• за загальним фондом – 232 175,21 тис. грн (98,6 %),
• за спеціальним фондом – 362,25 тис. грн (48,3 %).
За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату Фонду та його
регіональних відділень, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері оренди, використання та
відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними
правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління.
Протягом року забезпечено облік 931 573 об’єктів державної власності, які підлягають щорічній
інвентаризації для ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності.
Станом на 01.01.2018 обліковується 18 906 договорів оренди.
Відповідно до визначених завдань Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
Фондом державного майна України перераховано від оренди державного майна 1 055 818,30 тис. грн,
що становить 66 % від плану (1 600 000,00 тис. грн).
Станом на 01.01.2018 надходження дивідендів до державного бюджету, нараховані на акції (частки,
паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах, які належать
до сфери управління Фонду державного майна України, склали 929 253,00 тис. грн, що становить 145 %
планового завдання (640 127,00 тис. грн).
За бюджетною програмою КПКВК 6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна»:
• затверджено кошторисом за загальним фондом – 20 000,00 тис. грн.
• використано (касові видатки) – 11 773,96 тис. грн (58,9 %).
За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату Фонду та його
регіональних відділень, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері приватизації, відчуження державного майна, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності.
Протягом року підготовлено та опрацьовано 337 од. звітів про оцінку об’єктів, що підлягають приватизації, у т. ч. звітів про оцінку об’єктів разом із земельними ділянками, на яких такі об’єкти розташовані.
Забезпечено контроль стану виконання 697 договорів купівлі-продажу державного майна.
У 2017 році Фондом державного майна України перераховано до Державного бюджету України від
приватизації державного майна коштів у сумі 3 376 755,10 тис. грн, що становить 19,7 % виконання
планового показника (17 100 000,00 тис. грн).
Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації в 2017
році, були заплановані у сумі 5 869,60 тис. грн, фактично надійшло 2 670,30 тис. грн, що становить
45,5 % виконання річного плану.
Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в Державному бюджеті України на
2017 рік забезпечував ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів. Затверджені
видатки у 2017 році були мінімальними та забезпечували лише основні напрями видатків.
Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний фонд, спеціальний фонд, разом) з
деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01 грудня 2010 року № 1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення
головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет», наведена у додатку.
* Затверджено наказом Фонду державного майна України від 05.03.2018 № 358

підсумки Продажу об’єктів групи Д

Управління продажу
об’єктів малої приватизації,
т. 200-42-49

Додаток до Інформації про бюджет головного розпорядника
бюджетних коштів за КВКВ 661 «Фонд державного майна України» за 2017 рік

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією
за кодами економічної класифікації видатків бюджету
Фонд державного майна України
за 2017 рік
(тис. грн)
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Спеціальний фонд
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2017 рік
2017 рік
сених змін
сених змін
сених змін
бюджету
Видатки, всього за головним
розпорядником коштів державного бюджету, в т.ч.:

255 397,90

243 949,17

749,33

362,25

711,33

354,69

256 147,23

244 311,42

2000

255 397,90

243 949,17

2110

173 581,30

173 566,11

256 109,23

244 303,86

173 581,30

173 566,11

2120

37 946,40

37 783,50

2210

2 975,66

2 773,64

190,89

79,33

37 946,40
3 166,55

37 783,50
2 852,97

2240

23 135,60

14 783,49

107,55

57,65

23 243,15

14 841,14

2250

1 218,15

1 133,04

1 220,78

1 135,22

2271

5 052,22

3 746,59

5 052,22

3 746,59

2272

220,07

175,70

220,07

175,70

2273

3 656,50

2 953,18

3 656,50

2 953,18

2274

534,70

439,75

534,70

439,75

2282

584,90

410,97

584,90

410,97

2800

6 492,40

6 183,20

410,26

215,53

6 902,66

6 398,73

3000

38,00

7,56

38,00

7,56

3110

38,00

7,56

38,00

7,56

у т. ч. за бюджетними програмами
6611010 «Керівництво та управління у сфері державного майна»
Усього

235 397,90

232 175,21

749,33

362,25

236 147,23

232 537,46

2000

235 397,90

232 175,21

711,33

354,69

236 109,23

232 529,90

2110

173 581,30

173 566,11

173 581,30

173 566,11

2120

37 946,40

37 783,50

37 946,40

37 783,50

2210

2 575,66

2 459,18

190,89

79,33

2 766,55

2 538,51

2240

6 847,20

6 361,66

107,55

57,65

6 954,75

6 419,31

2250

1 218,15

1 133,04

2,63

2,18

1 220,78

1 135,22

2271

5 052,22

3 746,59

5 052,22

3 746,59

2272

220,07

175,70

220,07

175,70

2273

3 656,50

2 953,18

3 656,50

2 953,18

2274

534,70

439,75

534,70

439,75

2282

260,80

206,07

260,80

206,07

2800

3 504,90

3 350,43

410,26

215,53

3 915,16

3 565,96

3000

38,00

7,56

38,00

7,56

3110

38,00

7,56

38,00

7,56

6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна»
Усього

20 000,00

11 773,96

20 000,00

11 773,96

2000

20 000,00

11 773,96

20 000,00

11 773,96

2210

400,00

314,46

400,00

314,46

2240

16 288,40

8 421,83

16 288,40

8 421,83

2282

324,10

204,90

324,10

204,90

2800

2 987,50

2 832,77

2 987,50

2 832,77

Фонд державного
майна України –

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Чернівецька область
Об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат» разом із земельною ділянкою за адресою: Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Строїнці, вул. Кобилянська, 2а. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за
2 325 586,40 грн, у т. ч. ПДВ – 387 597,73 грн (ціна продажу будівель та споруд – 414 751,65
грн, у т. ч. ПДВ  – 69 125,27 грн, ціна продажу земельної ділянки – 1 910 834,75 грн, у т. ч.
ПДВ – 318 472,46 грн).

національний оператор
інвестиційних процесів
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

Гаряча лінія Фонду державного майна України (044) 254-29-76  Безкоштовна гаряча лінія з питань приватизації (0-800) 50-56-46
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відомості
приватизації

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна казначейська служба 37789129, Управління державної казначейської служби України у Софіївському районі Дні- Нежитлове вбудоване
37789129.1.АААДЕГ038 смт Софіївка, вул. Неза327,7
725 856,00
10 років
Розміщення органу місцевого самоврядування
України
пропетровської області, смт Софіївка, вул. Незалежності, 66, тел. (05650) 2-92-77
приміщення
лежності, 66
2 Міністерство освіти і науки
00301902, Дніпровський коледж технологій та дизайну, м. Дніпро, пров. Ушинського, 3, нежитлові вбудовані приІнформація відсутня м. Дніпро, пров. Ушин192,8
939 308,00
2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не викорисУкраїни
тел. (056) 375-77-50
міщення
ського, 3
товується для провадження підприємницької дліяльності
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління

1 Державна служба України з
питань геодезії, картографії
та кадастру

00698897, ДП «Закарпатський науково-дослідний та проектний
інститут землеустрою», вул. Яроцька, 5а, м. Ужгород,
тел. (0312) 3-40-14

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Вбудовані приміщення (поз. 18,
00698897.1.ХЕЦАХП085 Закарпатська обл., м. Ужго119,1
990 793,00
2 роки
Розміщення офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекому26, 27, 28, 30) адмінбудівлі літ. АА'
род, вул. Яроцька, 5а
нікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство рибно- 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м. Київ, Тургенєв- Гідротехнічні споруди 33 ставів, водопода- № з 25592421.45.ААЕЖАЕ208 Івано-Франківська обл., на території Міжрічанської, Гузіївської
300,7 га
1 729 714 без ПДВ
2 роки 11 місяців
Розміщення рибного господарства
го господарства України
ська, 82а, тел. (044) 486-07-91
ючий та водовідвідний канали
до 25592421.45.ААЕЖАЕ242 сільських рад, Болехівської міської ради та м.Болехова
станом на 30.11.2017

№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У
разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Національна поліція
України
2 Міністерство внутрішніх
справ України
3 Національна поліція
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

40108981, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Націо- Нежитлова будівля
нальної поліції України», 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10
40112060, Регіональний сервісний центр МВС в Київській області,
Нежитлове приміщення
01113, бульв. Лесі Українки, 26
40109063, Управління поліції охорони в Київській області, 01033,
Нежитлові приміщення та гараж
м. Київ, вул. Гайдара, 8, тел. (044) 289-18-86

4 Міністерство енергетики Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтерта вугільної промисло- енерго», 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 85, тел. (044) 206-51-00
вості України

40108981.1.СЖТАЧХ033
–
–

Будівля сироварні; прохідний пункт; склад
інвентарю; побутовий блок; котельня; об’єкти
інфраструктури (пожежний резервуар, водонапірна башта, оглядова площадка, каналізаційна мережа, водонапірна мережа, теплова
мережа, огорожа території, очисна споруда)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна за
на пло- незалежною оцінмісцезнаходження
ща, м2 кою без ПДВ, грн
Київська обл., м. Вишневе,
47,0
410 200,00
вул. Балукова, 24
Київська обл., м. Вишгород,
10,78
100 200,00
вул. Кургузова, 7а
Київська обл., м. Яготин, вул. 27,5;
132 000,00;
Незалежності, 148
36,0
58 700,00

19480600.3.ЖРЕЕПН257; 19480600.3.ЖРЕЕПН263; Київська обл., Кагарлицький
19480600.3.ЖРЕЕПН265; 19480600.3.ЖРЕЕПН255; р-н, с. Стави, вул. Доне19480600.3.ЖРЕЕПН259; 19480600.3.ЖРЕЕПН262; цька, 49
19480600.3.ЖРЕЕПН256; 19480600.3.ЖРЕЕПН266;
19480600.3.ЖРЕЕПН258; 19480600.3.ЖРЕЕПН264;
19480600.3.ЖРЕЕПН260; 19480600.3.ЖРЕЕПН261;
19480600.3.ЖРЕЕПН267

193,3;
60,7;
65,5;
93,9;
49,4

466 110,00;
148 590,00;
160 340,00;
229 860,00;
120 930,00;
987 360,00

максимально
можливий
мета використання
строк оренди
2 роки 364 дні Розміщення магазину продовольчих товарів
2 роки 364 дні Розміщення відділення банку
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення: суб'єктів господарювання, що здійснюють
побутове обслуговування населення (7,5 м2); майстерень,
що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів (36,0 м2)
Розміщення цеху – сироварні для виробництва сиру та
кисломолочної продукції, без реалізації товарів підакцизної
групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна»..

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство освіти і науки
України

Вище професійне училище №19, Львівська обл., м.Дрогобич, вул.
Грушевського, 59, тел. (0324) 41-05-13

найменування

реєстровий номер майна

Частина вбудованого нежитлового приміщення на другому поверсі будівлі гуртожитку

Інформація відсутня

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною максимально можливий
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
строк оренди
Львівська обл., м. Дрогобич,
1,0
7 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного автомата, що відпусвул. Винниченка, 9
станом на 31.12.2017
кає продовольчі товари (кавового автомата)
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071100, Полтавський національний технічний університет
Частина нежитлового приміщення (корпус «Ц» 1-й поверх) 02071100.1.ЮУЧПКХ048; просп. Першотравне132,4
1 228 300,00
2 роки 11 місяців Їдальня в навчальному закладі, в якій не здійснюється продаж товарів
і науки України
ім. Ю. Кондратюка, просп. Першотравневий, 24, м. Полтава,
– 126,4 м2; частина нежитлового приміщення (перехід з
02071100.1.ШРБУАУ024; вий, 24, м. Полтава
підакцизної групи (126,4 м2) та розміщення торговельного об`єкта з
корпусу «А» в корпус «Ф» 2-й поверх) – 6,0 м2
тел. (0532) 56-98-94
02071100.1.ШРБУАУ007
продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (6,0 м2)
2 Міністерство освіти 00389179, Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської
Частина нежитлового приміщення
00493014.5.БЕШСНП7098 вул. Матросова, 39, м.
2,8
14 334,00
2 роки 11 місяців Розміщення ксерокопіювальної техніки
і науки України
державної аграрної академії, вул. Матросова, 39, м. Заводське, ЛохЗаводське, Лохвицький
вицький р-н, Полтавська обл., тел.(05356) 3-54-46
р-н, Полтавська обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
3 Міністерство аграрної політики
та продовольства України

02549859, НМЦЕВУ ПТНЗ у Рівненській області, 33014, м. Рівне, вул. С. Бандери, 39а, тел. (0362) 63-71-32
00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500, Рівненська
обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, тел. (03633) 4-34-33
00955791, ДП «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», 35500, Рівненська
обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11, тел. (03633) 4-34-33

Кузня літ. «В-1»

–

Будівля макаронного цеху та
технологічне обладнання
Частина примлинового
елеватора

–

4 Державне агентство водних
ресурсів України

21085535, Рівненське обласне управління водних ресурсів, 33013, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-94-89

Нежитлові приміщення підвалу адмінбудівлі

місцезнаходження
Рівненська обл., м. Рівне,
вул. С. Бандери, 39а
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 9а
Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11

–

33167357.1.АААБЕИ887 Рівненська обл., м. Рівне,
вул. Кавказька, 7

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
36,7
59 420,00
2 роки 11 місяців Розміщення складів

мета використання

173,3;
26,0
1,0

265 482,00;
132 059,00
7 100,00

2 роки 11 місяців

Виробництво макаронних виробів (інше використання майна)

2 роки 11 місяців

37,7

146 754,48

2 роки 11 місяців

Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, які надають
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
21,8 м2 – розміщення офісного приміщення; 15,9 м2 – побутове обслугогування населення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство оборони
38746882, «Східна» філія Концерну «Військторгсервіс», 61034, Двоповерхова будівля пральні
33689922.37.ААААЕЖ24.1 м. Харків, вул. Пере1 422,9
1 844 750,00
2 роки 364 дні
Розміщення на 1-му поверсі: офіса – 89,9 м2; станції з ремонту і технічного обслуговування
2
України
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92
(цех № 2), інв. № 10300, літ. Б-2
можців, 6а
автомобілів – 820,9 м ; на 2-му поверсі: офіса – 151,3 м2; буфету, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи, – 159,6 м2; складів – 201,2 м2
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1,
РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05480298, Херсонський національний технічний університет, 73008,
м. Херсон, Бериславське шосе, 24, тел. (0552) 32-69-10
00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-62-16

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Частина пішохідної асфальтобетонної дороги біля
–
м. Херсон, Берислав4,0
16 074,00
2 роки 11 місяців
навчального корпусу № 1
ське шосе, 24
Частина нежитлового приміщення холу на 1-му
–
73006, м. Херсон, вул.
13,65
96 210,00
2 роки 11 місяців
поверсі головного навчального корпусу
Стрітенська, 23
найменування

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Проведення копіювально-тиражувальних і брошурувально-політурних послуг на площі
8,65 м2 та продаж канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів, на площі 5,0 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти 21319289, Державний навчальний заклад «Подільський центр професійно-технічної освіти», просп. Грушев- Будівля прохідної
–
просп. Грушевського, 2а, м. Кам'янець50,2
76 388,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з
і науки України
ського, 2а, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, тел.: (03849) 3-45-60, 3-61-40
Подільський, Хмельницька обл., 32300
продажу автотоварів
2 Міністерство освіти 00729020, Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету, вул. Лесі Українки, 95,
Частина тамбура на 1-му поверсі го–
вул. Лесі Українки, 95, м. Кам’янець2,0
9 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата
і науки України
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300, тел. (03849) 2-39-21
ловного навчального корпусу
Подільський, Хмельницька обл.
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»..
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 03363140, Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коВбудовані нежитлові приміщення 1-го поверху
03363140.13.ЮКЕКЖМ011 м. Чернівці,
44,5
784 525,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакі науки України
ледж», 58029, м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2, тел./факс (0372) 3-70-47
будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А)
вул. П. Каспрука, 2
станом на 30.11.2017
цизної групи, у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

19 березня 2018 року

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

№ 23 (1147)

3

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
05460798, Чернігівський національний технологічний університет,
14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, тел.: (04622) 3-16-51, 3-42-44
02548860, Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту,
14000, м. Чернігів, вул. Реміснича, 56, тел.: (04622) 4-03-08

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна
загальна
за незалежною
місцезнаходження
площа, м2
оцінкою, грн
Нежитлове приміщення (кімн. № 100) на 1-му поверсі дев’ятиповерхової 02736544.1.ЮУЧПКХ156 м. Чернігів,
40,3
188 448,38
адміністративної будівлі
вул. П’ятницька, 39
Нежитлове приміщення (кімн. № 501) 5-го поверху дев’ятиповерхової
02736544.1.ЮУЧПКХ156 м. Чернігів,
23,9;
102 172,47;
адміністративної будівлі та частина капітального гаража
вул. П’ятницька, 39
19,1
39 103,59
Нежитлові приміщення (кімн. № 500, 502, 503, 504) 5-го поверху
02736544.1.ЮУЧПКХ156 м. Чернігів,
233,8
1 000 592,47
дев’ятиповерхової адміністративної будівлі
вул. П’ятницька, 39
Частина 1-го поверху триповерхової будівлі
02548860.1.ЮУЧПКХ318 м. Чернігів, вул. Іва2,0
8 521,50
на Мазепи, 4а
реєстровий номер
майна

найменування

максимально
можливий строк
оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи
23,9 м2 – для розміщення офісного приміщення; 19,1 м2 – для
розміщення гаража
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Розміщення вендингового кавового автомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

1 Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України

37508596, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, м. Київ,
вул. М. Грушевського, 12/2, тел. 253-93-94

Нерухоме майно – нежитлові приміщення у підвалі адміністративної будівлі

02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55
00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв
Оборони, 15, м.Київ, 03041, тел. (044) 257-71-55

4 Державне управління
справами

21710384, Національний комплекс «Експоцентр України», 03127, м. Київ, просп. Академіка
Глушкова, 1, тел. (044) 596-91-45, факс (044) 596-91-24

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення їдальні гуртожитку № 3
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі навчального
корпусу № 10
Нерухоме майно – нежитлові приміщення 1-го
поверху виставкового павільйону № 17 (літ. 17)

5 Державне управління
справами
6 Державне управління
справами

03539053, «Будинок відпочинку «Конча-Заспа», 03084, м. Київ-84, шосе Столичне, 24-й км,
тел.: 259-23-28, 259-23-53, факс: 259-16-12, 259-21-43
03539053, «Будинок відпочинку «Конча-Заспа», 03084, м. Київ-84, шосе Столичне, 24-й км,
тел.: 259-23-28, 259-23-53, факс: 259-16-12, 259-21-43

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 1-го
поверху будинку № 9а
Нерухоме майно – будинок № 9

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
місцезнаходження
мета використання
незалежною оцінможливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
37508596.2.ЮМЦУПР102 м. Київ, бульв. Друж92,1
1 717 000,00
2 роки
Розміщення: офіса – 10 м2; складських приміщень –
би Народів, 28
станом на 31.01.2018
11 місяців
12,0 м2; пункту продажу продовольчих товарів пільговим
категоріям громадян – 70,1 м2
–
м. Київ, вул. Желя105,0
1 751 200,00
2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підбова, 4
станом на 30.11.2017
акцизної групи
–
м. Київ, вул. Героїв
6,4
96 700,00
2 роки
Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграОборони, 11
станом на 30.11.2017
11 місяців
фічної продукції та канцтоварів, що призначаються для
навчальних закладів
21710384.6.ААААЛЕ903 м. Київ, просп. Акаде- 1 949,00 15 627 779,00 станом
15 років
381,8 м2 – розміщення їдальні, буфету, що не здійснюміка Глушкова, 1
на 31.12.2017
ватимуть продаж товарів підакцизної групи; 1 567,2 м2 –
розміщення приватного навчального закладу
03539053.1.ААААЛИ468 м. Київ, Столичне
393,2
3 645 300,00
15 років
Розміщення приватного навчального закладу
шосе, 24-й км
станом на 30.11.2017
03539053.1.ААААЛИ365 м. Київ, Столичне
108,9
1 198 900,00
15 років
Розміщення приватного навчального закладу
шосе, 24-й км
станом на 30.11.2017

реєстровий номер майна

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фдму

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про проведення
конкурсів на право оренди нерухомого державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: одноповерхова будівля котельні з підвалом, інв.
№ 51000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ237, літ. Е-1, загальною площею 152,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі
«Східної» філії Концерну «Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
27.11.2017 становить 107 700,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 8 430,36 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
лютий 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 1 405,06 грн, при орендній
ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення підсобних та допоміжних
приміщень.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 10 (десять) років. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 ІІ. Назва об’єкта оренди: частина холу на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі тенісних кортів, інв. № 103100075, загальною площею 7,0 м2 за адресою:
м. Харків, майдан Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національного
університету імені В. Н. Каразіна.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
21.12.2017 становить 77 000,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 4 992,18 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до
п. 4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має
бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код
за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».

2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 832,03 грн, при орендних ставках
15 %, 18% та 8%, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У
подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: надання послуг з натяжки і ремонту тенісних ракеток на площі 1,0 м2, розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (спорттовари) на площі 2,5 м2 та продажу продовольчих товарів,
крім товарів підакцизної групи, на площі 3,5 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 ІІІ. Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні (цех № 1), інв. № 89000, реєстровий
№ 33689922.37.ААААЕЖ239, літ. А-2, загальною площею 114,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебувають на балансі «Східної» філії Концерну
«Військторгсервіс».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку, на
26.10.2017 становить 166 200,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових
орендних плат – 13 165,68 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п.
4 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до
13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337,
призначення платежу: «Сплата гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
лютий 2018 року, яка без урахування ПДВ становить 2 194,28 грн, при орендній
ставці 15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення майстерні з обробки, покриття металу (гальваніка).
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з
договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець
конкурсу протягом місяця з моменту підписання договору оренди повинен сплатити
завдаток в розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на
суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у
порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового поліса
і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: частина приміщення коридору площею 2,0 м2 на
першому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Аварійно-рятувальний
загін спеціального призначення Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Лісова, 1,
с. Олешин, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Колесник Андрій Антонійович.
 Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення площею 24,1 м2 на другому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницьке обласне управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПФ «Земінвест».
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 1,0 м2 у будівлі
контрольно-пропускного пункту. Балансоутримувач – Державна установа «Райкі-
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вецька виправна колонія (№ 78)». Місцезнаходження об’єкта: с. Райківці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу – (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 28.02.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – АТ «Ощадбанк».
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 39,38 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 3,58 м2) на четвертому поверсі лабораторного
корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк
виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПП «ПМ Трейдс».
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для
об’єктів № 1, 3 – приміщення (для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших
автоматів); об’єктів № 2, 4 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.

10. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до
державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди
в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, Театральний, 1.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області
про підсумки конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 05.03.2018

Оскільки пропозиції щодо оренди державного майна, яке обліковується на балансі Одеської державної академії технічного регулювання та якості, а саме: нежитлових приміщень першого поверху та підвалу (інв. № 10310005) загальною площею
164,5 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 74/76, надійшли тільки від одного
претендента та повністю відповідають умовам конкурсу відповідно до п. 18 Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, конкурсною комісією прийнято
рішення укласти договір оренди з ФОП Антоненко Дар’єю Олегівною (ідентифікаційний номер 3367808103).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 06.03.2018

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення РВ
ФДМУ по Черкаській області договору оренди нерухомого державного майна – будівлі
магазину площею 100,21 м2 за адресою: вул. Гайдара, 1, с. Благодатне, Золотоніський
р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі Лівобережного міжрайонного управління водного господарства, з фізичною особою – підприємцем Клименком В. В.

Департамент оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної
діяльності, т. 200-36-36
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч.
земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг; а також строку виконання робіт.
Адреса конкурсної комісії та робочої групи: каб. 10, вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї інформації
о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29013.
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ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
У зв’язку з введенням в дію змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затверджених наказом Фонду державного майна України від
16.01.2018 № 47 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018
року за № 198/31650, конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація про оголошення яких була опублікована в газеті «Відомості приватизації»
від 14.03.2018 № 21-22 (1145-1146), не відбудуться.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
У зв’язку з набранням чинності наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47 інформацію
РВ ФДМУ по Закарпатській області про проведення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності – виконавців незалежних оцінок на об’єкт оцінки – деревообробний цех (літ. «А») загальною площею 326,59 м2 та приміщення адмінбудинку (літ. «Б»)
загальною площею 87,17 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський
р-н, с. Луги, урочище Усть – Говерла, опубліковану в газеті «Відомості приватизації»
№ 21-22 (1145-1146) від 14 березня 2018 р., вважати недійсною.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТь
У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Луганській області оголошує про скасування проведення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна нежитлових будівель у складі: адміністративна будівля загальною площею
1 632,4 м2 та дизельна загальною площею 20,0 м2 (опубліковано в газеті «Відомості
приватизації» від 05.03.2018 № 19 (1143).

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 26.10.2017

Переможцями конкурсів визнано:
ФОП Старікова О. В. на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення на 3-му поверсі площею 67,5 м2 за адресою:
вул. Гоголя, 25, м. Полтава, що обліковується на балансі ДП «Державний проектний
інститут містобудування «Міськбудпроект» (м. Полтава). Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1208,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
частини холу на першому поверсі навчального корпусу площею 2,0 м2 за адресою:
вул. Маршала Бірюзова, 64а, м. Полтава, що обліковується на балансі ДНЗ «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1208,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлового приміщення площею 64,9 м2 за адресою: вул. Маршала Бірюзова,
90/14, м. Полтава, що обліковується на балансі ПТУ № 4. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1208,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна:
нежитлового приміщення матеріально-технічного складу площею 44,0 м2 за адресою: вул. Матросова, 39, м. Заводське, Полтавська обл., що обліковується на балансі
Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1380,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 34,6 м2 за адресою: вул. Я. Усика, 15, м. Миргород, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДКСУ у Миргородському районі
Полтавської області. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1280,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 4,0 м2 за адресою: вул. Тирнівська, 21, м. Лубни,
Полтавська обл., що обліковується на балансі Лубенського лісотехнічного коледжу.
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1330,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – Приватне підприємство «науково-консультаційний Експоцентр»
на проведення оцінки державного майна – необоротних активів Державного підприємства «Чутове» за адресою: вул. Центральна, 12, к. 7, смт Чутове, Полтавська обл.,
що обліковується на балансі Державного підприємства «Чутове». Мета оцінки – визначення вартості необоротних активів. Вартість виконаних робіт – 26300,00 грн, строк
виконання робіт по об’єкту – 20 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення незалежної оцінки майна
об’єктів оренди, що відбулися 02.11.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
нежитлового приміщення площею 18,4 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава,
що обліковується на балансі Полтавського філіалу ДП «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 17,3 м2 за адресою: вул. Шевченка, 71,
смт Велика Багачка, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДК СУ у Великобагачанському районі. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлового приміщення площею 32,3 м2 за адресою: вул. Козака, 1, м. Полтава,
що обліковується на балансі Полтавського філіалу ДП «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини приміщення магазину площею 68,7 м2 за адресою: вул. Шкільна, 6,
с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ
«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 12,6 м2 за адресою: вул. Навроцького,
9, м. Полтава, що обліковується на балансі ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини асфальтованого майданчика (проїзної частини навчального корпусу № 1)
загальною площею 100,81 м2 за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлові підвальні приміщення (будівлі) площею 55,4 м2 за адресою: вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка, Полтавська обл., що обліковується на балансі УДК СУ у
Великобагачанському районі. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1400,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна – приміщення їдальні площею 120,2 м2 за адресою: вул. Шкільна,
4, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ
«Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіональна біржа нерухомості»
на проведення оцінки державного майна – приміщення лазні площею 215,8 м2 за
адресою: вул. Паркова, 13, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл., що обліковується на балансі ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Полтавазернопродукт».
Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1540,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
нежитлові приміщення 3-го поверху адмінбудівлі площею 29,1 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Кавказька, 5, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Рівненській області,
визнано ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів, вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
частина адмінприміщення (літ. А-4) площею 184,8 м2 за адресою: м. Рівне,
вул. Пушкіна, 6, що перебуває на балансі УМВС України в Рівненській області, визнано ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів, вартість надання послуг з оцінки – 2 200 грн;
маневровий майданчик площею 2000,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89, що перебуває на балансі Клеванського професійного ліцею, визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів . Вартість надання послуг з оцінки – 2 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
вбудованого приміщення ательє пошиття одягу площею 513 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Набережна, 14, що перебуває на балансі Львівської філії Концерну
«Військторгсервіс», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4400 грн;
частини нежитлового приміщення площею 21,7 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Березне, вул. Київська, 9, що перебуває на балансі Головного управління статистики
в Рівненській області, визнано ТзОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2250 грн;
гідротехнічних споруд за адресою: Рівненська обл., Гощанський р-н, в межах земель Русивельської сільської ради, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», визнано ТзОВ «Інвестиційна група Захід». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 12490 грн

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
будівля магазину (разом із земельною ділянкою) загальною площею 305,6 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71, що перебуває на балансі
ПАТ «Дубенський завод гумово-технічних виробів», визнано ПП «Експерт-РівнеКонсалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 6800 грн;
нежитлова будівля, склад-магазин загальною площею 165,4 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12, (5),
що перебуває на балансі ПАТ «Дубноцукор», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 6800 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 26.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частини приміщень гаражів під літ. Е, поз. 1-5, площею
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105,7 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30 а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, визнано Тернопільське обласне
комунальне підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 26.10.2017

І. Повернення в державну власність.
Найменування об’єкта оцінки: ОНБ  – «Будинок садибного типу». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Безруків, вул. Польова,
19. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка ОНБ «Будинок садибного
типу», що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу)
господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів станом на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки (ділянок),
усього: –. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок):
–. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): –. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 15.08.2017. Переможець: ФОП Дрозд Ю. О. Вартість
робіт: 9900 грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Мета
№
Переможець
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк
проведення
з/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
оцінки
1 Частина холу на 1-му поверсі 6-поверхового учбово1700/4
ПФ «Бонс»
Визначення
го корпусу № 1, інв. № 1030031, загальною площею
вартості об’єкта
2,0 м2 за адресою: Харківська обл.., Харківський р-н,
з метою продоп/в «Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
вження договору
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківськооренди
го національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва
2 Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхового учбово1700/4
ПФ «Бонс»
Визначення
го корпусу № 2, інв. № 1030019, загальною площею
вартості об’єкта
2,0 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н,
з метою продоп/в «Докучаєвське-2», учбове містечко ХНАУ ім. В. В.
вження договору
Докучаєва, що перебуває на балансі Харківськооренди
го національного аграрного університету ім. В. В.
Докучаєва
3 Нежитлові приміщення – кімн. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
2150/2
ПП «Радикал»
Визначення
11, частина № 13 (S=13,0 м2), 14, 15 на цокольному
вартості об’єкта
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 2,
оренди з мепам’ятка архітектури, загальною площею 164,9 м2
тою передачі в
за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, що
оренду
перебуває на балансі Українського державного
університету залізничного транспорту, 01116472,
тел. (057) 732-28-75
4 Нежитлове приміщення – кімн. 12 на 2-му поверсі
2065/2
ФОП
Визначення
4-поверхової будівлі учбового корпусу № 1 загальСорокіна І. М.
вартості об’єкта
ною площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків, майдан
оренди з меФейєрбаха, 8, що перебуває на балансі Українського
тою передачі в
державного університету залізничного транспорту,
оренду
01116472, тел. (057) 732-28-75
5 Частина даху 3-поверхової будівлі робочого техноло2000/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
гічного корпусу загальною площею 13,2 м2 за адревартості об’єкта
сою: м. Харків, вул. Кибальчича, 12а, що перебуває
оренди з мена балансі Державної установи «Державний науковотою передачі в
дослідний і проектний інститут основної хімії»,
оренду
00209740, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
6 Одноповерхова будівля магазину (збірно-розбірний
2950/2
ПП «Радикал»
Визначення
павільйон) загальною площею 74,7 м2 за адресою:
вартості об’єкта
Харківська обл., м. Чугуїв, бульв. Комарова, 1п, що
оренди з меперебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
тою передачі в
33689922, тел.: (044) 243-39-36, 243-39-44
оренду
7 Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 19 на 1-му
2200/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
поверсі одноповерхової будівлі засолочного цеху
вартості об’єкта
(склад, виробничі майстерні) загальною площею
оренди з ме215,3 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1,
тою передачі в
що перебувають на балансі Концерну «Військторгоренду
сервіс», 33689922, тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
8 Одноповерхова будівля продовольчого складу (склад,
3180/2
ФОП
Визначення
виробничі майстерні), інв. № 02, загальною площею
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
1525,2 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1,
оренди з мещо перебуває на балансі Концерну «Військторгсертою передачі в
віс», 33689922, тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
оренду
9 Одноповерхова будівля столярного цеху (склад, ви2800/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
робничі майстерні), інв. № 07, загальною площею
вартості об’єкта
814,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1,
оренди з мещо перебуває на балансі Концерну «Військторгсертою передачі в
віс», 33689922, тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
оренду
10 Одноповерхова будівля складів № 7-8 (склад, вироб2800/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
2
ничі майстерні) загальною площею 934,3 м за адревартості об’єкта
сою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що перебуває
оренди з мена балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
тою передачі в
тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
оренду
11 Одноповерхова будівля складу № 1-2 з підвалом
3500/2
ФОП
Визначення
(склад, виробничі майстерні) загальною площею
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
2932,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1,
оренди з мещо перебуває на балансі Концерну «Військторгсертою передачі в
віс», 33689922, тел. (044) 243-39-36, 243-39-44
оренду
12 Частина покрівлі S = 14,0 м2 і частина горищного
2000/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
приміщення S= 6,0 м2 різноповерхової (8-12) будівлі
вартості об’єкта
учбового корпусу загальною площею 20,0 м2 за
оренди з меадресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що перетою передачі в
бувають на балансі Харківського національного уніоренду
верситету імені В. Н. Каразіна, 02071205, тел. (057)
705-02-41, 705-12-47
13 Частина покрівлі S = 3,6 м2 і частина горищного при2000/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
міщення S= 11,4 м2 різноповерхової (7-14) будівлі
вартості об’єкта
учбового корпусу, пам’ятка архітектури, загальною
оренди з ме2
площею 15,0 м за адресою: м. Харків, майдан
тою передачі в
Свободи, 4, що перебувають на балансі Харківського
оренду
національного університету імені В. Н. Каразіна,
02071205, тел. (057) 705-02-41, 705-12 47
14 Одноповерхова будівля сауни загальною площею
3450/2
ПП «Радикал»
Визначення
109,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв,
вартості об’єкта
вул. Покровська (Червоноармійська), 41, що переоренди з метою передачі в
буває на балансі Державної установи «Харківський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони
оренду
здоров’я України», 38493324, тел. (057) 315-00-07,
315-04-13
15 Частина холу № 1 (за план-схемою) на 1-му поверсі
1785/2
ФОП
Визначення
у центральному 7-поверховому корпусі 7-поверхової
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
будівлі з двома 3-поверховими прибудованими короренди з мепусами «А» та «В» Навчально-наукового медичного
тою передачі в
комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (полікліоренду
ніка) загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі
Харківського національного медичного університету,
01896866, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
16 Частина коридору № 15 (за технічним паспортом) на
1785/2
ФОП
Визначення
1-му поверсі 2-поверхової будівлі гуртожитку № 2
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
оренди з мепросп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі
тою передачі в
Харківського національного медичного університету,
оренду
01896866, тел. (057) 707-73-80, 700-41-32
17 Нежитлові приміщення – кімн. 38, 39, 40, 41, 42,
2065/2
ФОП
Визначення
43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53 на 1-му поверсі
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
7-поверхової житлової будівлі загальною площею
оренди з ме2
132,8 м за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 36/38,
тою передачі в
що перебувають на балансі Харківського державного
оренду
авіаційного виробничого підприємства, 14308894,
тел. (057) 700-34-39, 707-08-34
18 Нежитлові приміщення – кімн. 1, 2, 3, 4 на 1-му
2015/2
ФОП
Визначення
поверсі 7-поверхової житлової будівлі загальною
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
площею 27,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська,
оренди з ме36/38, що перебувають на балансі Харківського
тою передачі в
державного авіаційного виробничого підприємства,
оренду
14308894, тел. (057) 700-34-39, 707-08-34
19 Нежитлове приміщення – кімн. 12 на 1-му поверсі
2145/2
ФОП
Визначення
2-поверхової будівлі комбінату побутового обслуСорокіна І. М.
вартості об’єкта
2
говування загальною площею 12,63 м за адресою:
оренди з меХарківська обл., Харківський р-н, с-ще Докучаєвське
тою передачі в
учбового містечка ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що переоренду
буває на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 00493764,
тел. (057) 709-03-00

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Мета
№
Переможець
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач робіт/строк
проведення
з/п
конкурсу
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
виконання
оцінки
20 Нежитлове приміщення – кімн. 112 на 1-му поверсі
2050/2
ПП «Радикал»
Визначення
9-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею
вартості об’єкта
71,2 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградоренди з меська, 22-39а, що перебуває на балансі Харківського
тою передачі в
державного автомобільно-дорожнього коледжу,
оренду
03450749, тел. (057) 337-84-07
21 Частина покрівлі 4-поверхової будівлі пожежного
2000/4
ТОВ «Проконсул» Визначення
депо (пожежна частина) загальною площею 10,0 м2
вартості об’єкта
за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 47, що переоренди з метою передачі в
буває на балансі Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
оренду
області, 38631015, тел. (057) 700-11-20, 700-41-44

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 02.11.2017
I. Об’єкти оренди.

№ Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходженз/п ня (індекс,адреса), балансоутримувач (назва, код за
ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Частина нежитлового приміщення (№ 4) на 2-му поверсі 2-поверхового господарчого корпусу (№ 84143,
Б-2) загальною площею 45,9 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 106, що перебуває на балансі Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого
2 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі в адміністративному корпусі (кімн. 1 – торговельний зал, кімн. 2 – підсобне
приміщення, кімн. № 3 – торговельний зал) загальною
площею 111,3 м2 за адресою: м. Харків, пров. Кузнечний,
2, що перебувають на балансі ДП «Харківський науководослідний інститут комплексної автоматизації»
3 Частина вбудованого нежитлового приміщення в службовому одноповерховому будинку зв’язку (пост ЕЦ)
з/д ст. Коломак загальною площею 5,0 м2 за адресою:
Харківська обл., Коломацький р-н, с. Шелестове,
вул. Привокзальна, 7, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Люботинське будівельно-монтажне
експлуатаційне управління» регіональної філії «Південна
залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на праві господарського відання
4 Площа вестибуля кімн. 30 на 1-му поверсі 13поверхової будівлі учбового корпусу (літ. Б-14) загальною площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, що перебувають на балансі Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»
5 Площа вестибуля кімн. 54 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі учбового корпусу (літ. А-5) загальною площею
2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 106, що
перебувають на балансі Національного університету
«Юридична академія України ім. Я. Мудрого»
6 Нежитлове приміщення – кімн. № 4 (7,0 м2) мансардного
(технічного) поверху та ділянку покрівлі (5,0 м2) 12поверхової будівлі виробничого корпусу (літ. «А-12») загальною площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП Український
державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
7 Нежитлове приміщення технічного поверху (15,7 м2) та
майданчик на даху (10,0 м2) 9-поверхової будівлі гуртожитку № 12 Студмістечка (інв. № 73153) загальною
площею 25,7 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електроінструментальний, 6б, що перебувають на балансі
Студентського містечка Національного аерокосмічного
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
8 Частина стіни на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
головного учбового корпусу №1, інв. № 0004530
(реєстровий № 00493578.1.БЕШСНП7581) загальною
площею 4,32 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівна, вул. Академічна, 1, що
перебуває на балансі Харківської державної зооветеринарної академії
9 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі навчального
корпусу площею 60,4 м2 за адресою: м. Харків, пров.
Рубанівський (Свердлова), 1, що перебуває на балансі
Харківського електромеханічного технікуму транспортного будівництва
10 Нежитлові приміщення – кімн. 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51
на 1-му поверсі та кімн. 20, 22, 25, 26, 27 на 2-му поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі загальною
площею 417,7 м2 за адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що перебуває на балансі Концерну
«Військторгсервіс»
11 Одноповерхова будівля пилорами (сховище ДОК, склад,
виробничі майстерні) загальною площею 334,8 м2 за
адресою: м. Харків, Кільцевий проїзд, 1, що перебуває
на балансі Концерну «Військторгсервіс»

Вартість Переможець Мета проведенробіт /
конкурсу
ня оцінки
строк виконання
1990/4 ТОВ « Увекон- Визначення
Харків»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
2125/2

ФОП Сорокіна Визначення
І. М.
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

4000/4

ТОВ « Увекон- Визначення
Харків»
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

1700/4

ПФ «Бонс»

1700/4

ПФ «Бонс»

2700/5

ФОП Мокров
О. П.

2200/5

ПФ Агентство
«Схід»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

1950/5

ПФ Агентство
«Схід»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2315/4

ТОВ «Константа»

2420/2

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2400/4

ТОВ «Проконсул»

12 Одноповерхова будівля магазину (склад) загальною
площею 472,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Балаклія, вул. 1 Травня, 8, що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»

3500/5

ФОП Мокров
О. П.

13 Частина нежитлового приміщення технічного поверху – 9,0 м2 та ділянку покрівлі – 12,0 м2 14-поверхової
адміністративно-учбової будівлі (літ. «А-14») загальною
площею 21,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська,
333, що перебувають на балансі Харківський державний
університет харчування та торгівлі
14 Нежитлові приміщення – кімн. 1-1,1-2 на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі учбово-лабораторного корпусу
У-4 загальною площею 171,2 м2 за адресою м. Харків,
вул. Пушкінська, 85, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
15 2-поверхова будівля адміністративного корпусу,
літ «А», площею 716,6 м2; будівля прохідних: № 1,
літ. «П», площею 12,6 м2, № 2, літ. «В», площею
16,0 м2, № 3, літ. «М», площею 26,3 м2; трансформаторна підстанція, літ «Г», площею 33,4 м2; будівля ОКСа,
літ. «С», площею 58,3 м2; будівля складу ОКСа, літ. «К»,
площею 142,0 м2; будівля гаража легкових автомобілів,
літ «Б», площею 152,5 м2; будівля гаража вантажних
автомобілів, літ «З’’», площею 248,4 м2; будівля гаража
вантажних автомобілів, літ «З», площею 398,4 м2; побутові приміщення гаража, літ. «Р», площею 73,0 м2, загальною площею 1877,5 м2 за адресою: Харківська обл.,
м. Куп’янськ, смт. Куп’янськ-Вузловий, вул. Силікатна,
1, балансоутримувач відсутній
16 Нежитлові приміщення загальною площею 41,4 м2,
вбудовані у другий поверх 2-поверхової нежитлової
будівлі, за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Солоницівка, вул. Пушкіна, 27. Балансоутримувач:
Солоницівська селищна рада

1950/5

ПФ Агентство
« Схід»

2070/2

ФОП Сорокіна Визначення
І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

6500/2

ФОП Сорокіна Визначення
І. М.
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду

2500/5

ФОП Жарихін
Ю. В.

17 Нежитлові приміщення загальною площею 39,76 м2,
вбудовані в одноповерхову будівлю, за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солоницівка,
вул. Пушкіна, 25. Балансоутримувач: Солоницівська
селищна рада

2120/2

18 Нежитлові приміщення загальною площею 42,4 м2,
вбудовані у перший поверх 2-поверхової нежитлової
будівлі, за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Солоницівка, вул. Пушкіна, 27. Балансоутримувач:
Солоницівська селищна рада

2500/5

№ 23 (1147)

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Визначення
вартості об’єкта
для погодження
розміру орендної
плати та укладення договору
оренди
ПП « Радикал» Визначення
вартості об’єкта
для погодження
розміру орендної
плати та укладення договору
оренди
ФОП Жарихін Визначення
Ю. В.
вартості об’єкта
для погодження
розміру орендної
плати та укладання договору
оренди

5

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 26.10.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
площею 31,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул.
Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення
площею 12,1 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Чемеровецького районного центру зайнятості, за адресою: пров. Кооперативний, 6, смт Чемерівці, Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 59,1 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що
обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за
адресою: вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 1900,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 87,5 м2 на другому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою:
вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1995,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
площею 25,3 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується
на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул.
Соборна, 29, м. Хмельницький, визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість
виконання робіт з оцінки – 1995,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 23.10. 2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 13 (кабінет 109) на 1-му поверсі адміністративної будівлі площею 17,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Північний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. В. Чорновола, 157,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ВВН». Дата оцінки: 31.08.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В.
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1700,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі міської лікарні ветмедицини (літ. А’-1) площею 119,0 м2 та прибудову міської лікарні (літ. А) площею 35,2 м2; частина майстерні на
3 відділення (літ. Л) площею 43,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Головне управління держпродспоживслужби в Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Свято-Макаріївська, 133. Платник робіт з оцінки: Міська
державна лікарня ветеринарної медицини в м. Черкаси. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2100,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення фойє 1-го поверху адмінбудівлі загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні
Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Хрещатик, 235, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Маклаут
Пей». Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2100,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення першого поверху адмінбудівлі № 1-4 загальною
площею 12,23 м2 (корисна площа – 11,4 м2, площа загального користування – 0,83 м2).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича,
39. Платник робіт з оцінки: Фесенко Таміла Василівна. Дата оцінки: 31.08.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М».
Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2100,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: державна частка розміром 15,03 % у статутному капіталі
СТОВ «Канівський інкубатор». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19000, Черкаська
обл., м. Канів, вул.1 Травня, 39. Дата оцінки: 30.09.2017. Конкурс не відбувся.
2. Назва об’єкта оцінки: приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський шлях, 20. Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 2110,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 30.10. 2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
5-поверхового житлового будинку площею 10,0 м2 (вул. Глібка, 17, м. Умань, Черкаська
обл.), частина приміщення на 1-му поверсі навчального корпусу № 4 площею 31,08 м2
(вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл.). Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Глібка, 17, м. Умань, Черкаська обл.; вул. Інститутська, 1б, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Масловатий С. О. Дата оцінки: 30.09.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2140,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення коридору на першому поверсі головного навчального корпусу № 1 площею 10,37 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Інститутська, 4, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Проценко Р. Ю. Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1500,00 грн
3. Назва об’єкта оцінки: частина даху основного корпусу з підвалом загальною
площею 50,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа
«Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Суворова, 10, м. Золотоноша, Черкаська обл.
Платник робіт з оцінки: ПрАТ «ВФ Україна». Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2150,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: кафе в навчальному корпусі № 3 площею 89,9 м2, частина приміщення вестибуля в навчальному корпусі № 3 площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 79, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Яненко Т. О. Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1500,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: окремо визначене приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова
компанія абсолют фінанси». Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2150,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення в холі на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 6,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Масловатий С. О. Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних
дні, вартість послуг – 1250,00 грн.

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
частина приміщення тамбура площею 3,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі камерально-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі ДП «Український
державний геологорозвідувальний інститут», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12 (вартість виконання робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних дні від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
частина приміщення тамбура площею 3,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової
будівлі камерально-лабораторного корпусу, що перебуває на балансі ДП «Український
державний геологорозвідувальний інститут», за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 12 (вартість виконання робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних дні від
дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єкту – частина даху площею 42,5 м2 8-поверхового
блоку адмінбудівлі, що перебуває на балансі ДП «Державний науково-дослідний та
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Чернігів,
просп. Миру, 21а (вартість виконання робіт з оцінки – 2180 грн, строк – 5 календарних
дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 01.11.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «КБ-Експерт» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною площею 233,8 м2
(кімн. № 500, 502, 503, 504) п’ятого поверху дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, П’ятницька, 39 (вартість виконання робіт з оцінки – 2180 грн, строк –
5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлове приміщення загальною площею 23,9 м2 (кімн.
№ 501) п’ятого поверху дев’ятиповерхової адмінбудівлі та частина капітального гаража площею 19,1 м2, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, П’ятницька, 39 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2150 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 23.10.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки

1 Частина асфальтованого майданчика
2 Нежитлове приміщення

Площа, м2
89,0

Адреса об’єкта
оцінки

м. Київ, вул. Вінницька, 14/39
м. Київ, вул. Братиславська, 5а
3 Нежитлове приміщення 14,3 м. Київ, вул. Братиславська, 5а
4 Нежитлове приміщення 15,2 м. Київ, вул. Братиславська, 5а
5 Нежитлове приміщення 17,5 м. Київ, вул. Братиславська, 5а
6 Частина нежитлового
22,0 м. Київ, вул. Браприміщення
тиславська, 5а
7 Нежитлові приміщення 1031,9 м. Київ, просп.
Валерія Лобановського, 51
8 Нежитлове приміщення 84,0 м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11
9 Частина даху
22,5 м. Київ, Столичне
шосе, 19
10 Нежитлове приміщення 15,8 м. Київ, пл. Л.
Українки, 1
11 Нежитлове приміщення 28,1 м. Київ, вул. Політехнічна, 6
16,8

СОД – переможець Термін ви- Вартість
конання, ка- виконання
лендарних робіт, грн
днів
ФОП
2
3620
Рябченко О. М.
ТОВ «Ніка-Експерт»
3
3390
ТОВ «Ніка-Експерт»

3

3400

ТОВ експертна фірма «ГУДВІЛЛ»
ТОВ експертна фірма «ГУДВІЛЛ»
ТОВ «Компанія «Експерт Консалтинг»
ТОВ «Компанія «Експерт Консалтинг»

2

3410

ТОВ «Компанія «Експерт Консалтинг»
ПП «ЕкспертАналітик»
ФОП
Рябченко О. М.
ПП «ДУАНТ»

2

3550

3

3800

2

3410

2

3500

2

3430

2

3420

2

5530

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 13.11.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: № 23 (11,0 м2),
част. № 27 (3,3 м2) загальною площею 14,3 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій
області, за адресою: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, пров. Некрасова, 6, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича щодо
визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень: част. № 14
(2,3 м2), № 24 (11,0 м2), част. № 26 (1,0 м2) загальною площею 14,3 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що перебувають на балансі Головного управління
статистики у Вінницькій області, за адресою: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н,
м. Немирів, пров. Некрасова, 6, з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шевчук Ольгу Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини даху площею 13,0 м2 9-поверхової будівлі адміністративного корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України.
Користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління
ДФС у Вінницькій області, за адресою: 21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка (колишня
30-річчя Перемоги), 21, з метою продовження дії договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Земля і право» щодо визначення вартості
об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщеннях № ІІІ – № ІХ – 90,7 м2, част.
№ ІІ – 7,6 м2 загальною площею 98,3 м2 у підвальному приміщенні 2-поверхового адміністративного приміщення з підвалом (літ. А, а, п/А), що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м.
Хмільник Вінницької області, за адресою: 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н,
м. Хмільник, вул. Літописна, 11 (колишня Червоного Козацтва,14), з метою укладення
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі, що перебуває на балансі Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№ 1)», за адресою: 21001,
м. Вінниця, вул. Брацлавська (колишня Островського), 2, з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Козюру Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 5; 6; 6а; 6б;
6в; 7; 7а; 7б) загальною площею 111,5 м2 у підвалі 2-поверхового навчального корпусу № 1 (літ. А), що перебувають на балансі Тульчинський технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, за адресою: 23600,
Вінницька обл., Тульчинський р-н, м. Тульчин, вул. Леонтовича (колишня Леніна), 54,
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцінки державного майна, що відбувся 02.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина навчально-побутового корпусу площею 113,5 м2 за адресою: 45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23, визнано ТОВ «Волинь-Експерт», мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина Будинку проектних організацій площею 48,4 м2 за адресою: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, визнано ФОП Малащицька О. Г., мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 330,0 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцінки державного майна, що відбувся 14.11.2017

Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта
оцінки: частина даху гуртожитку (літ. А) площею 48,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей
залізничного транспорту». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 1725 (одна тисяча сімсот двадцять п’ять) гривень та
5 (п’ять) календарних днів.

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частини адміністративної будівлі площею 11,5 м2 за адресою: 44600, Волинська
обл., смт Маневичі, вул.100-річчя Маневич, 29 визнано ТзОВ «Атлант» ЛТД, мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 680,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні;
групи інвентарних об’єктів: сховище, у тому числі котельня з димовою трубою (літер Б-1) загальною площею 1 211,3 м2, насосна станція (літер Х-1) загальною площею
7,9 м2, командний пункт (літер Ч-1) загальною площею 303,4 м2 за адресою: 44804,
Волинська обл., Турійський р-н, с. Городилець, вул. Військова, 7 визнано ФОП Мірчук О. В., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
5 872,64 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частини адміністративного приміщення А-2 площею 11,0 м2 за адресою: 44701,
Волинська обл., м. Володимир – Волинський, вул. Олени Хохол, 22 визнано ТОВ
«Волинь-експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 25.10.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу з
відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 09.11.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 26.10.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):

№ 23 (1147)

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна: частини складу № 1 площею 139,7 м2 за адресою: 45523,

Волинська обл., Локачинський р-н, с. Затурці, вул. Липинського, 2а, визнано ФОП
Малащицька О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 470,0 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 02.11.2017

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 11,0 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 1,5 м2). Балансоутримувач: Криворізька Північна ОДПІ ГУ
ДФС у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв-підпільників, 42.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 2 520,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина даху площею 28,0 м2. Балансоутримувач: ДНЗ «Дніпровський технолого-економічний коледж». Адреса: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 33. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 490,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: дах площею 1 145,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 19. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Жуган В. С. Вартість послуг – 4 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 5,02 м2
(у т. ч. площа загального користування – 1,02 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг – 3 450,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 280,2 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса:
м. Кам’янске, вул. Медична, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 2 550,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 9,3 м2 та частина даху
площею 25,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості. Адреса: м. Дніпро, вул. Будівельників, 34. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Жуган В. С. Вартість послуг – 4 000,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: частина даху площею 9,57 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 116. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група».
Вартість послуг – 3 550,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 208,92 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет». Адреса: м.
Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 54. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 2 520,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,2 м2. Балансоутримувач: Придніпровський професійний ліцей м. Дніпропетровська. Адреса: м. Дніпро, вул. Електрична, 36. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Жуган В. С. Вартість послуг –
2 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: замощення площею 163,2 м2. Балансоутримувач: Дніпровський
національний університет ім. О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Наукова, 13. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Жуган В. С. Вартість послуг – 3 300,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: склад-навіс площею 222,1 м2. Балансоутримувач: КП «Південукргеологія». Адреса: м. Новомосковськ, вул. Павлоградська, 36. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «УОК «Центр комплексних експертиз». Вартість послуг – 3 000,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 5.
12. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Університет митної справи та фінансів. Адреса: м. Дніпро, вул. Аржанова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість
послуг – 3 450,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.
Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.
Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість послуг – 3 450,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет.
Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 44/1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Національна експертно-правова група». Вартість послуг – 3 450,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 98,04 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 16,34 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7».
Вартість послуг – 3 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів: холодильна машина ХМ ФУУ-80 ІІ
(інв. № 10450259); холодильна машина ХМ ФУУ-80 ІІ (інв. № 10450277); холодильна
машина АК ФУУ-80 ІБ (інв. № 10450252). Мета оцінки – визначення розміру збитків.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 02.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 42,0 м2 в адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на
балансі Державного підприємства «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул.
Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
захисна споруда цивільного захисту – сховище № 20158 площею 2 162,7 м2 (літ.
Ж), що перебуває на балансі ПАТ «Електровимірювач», за адресою: м. Житомир, вул.
Перемоги, 10 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 20,3 м2 будинку лісотехнічної пропаганди (літ.
А), що перебуває на балансі ДП «Овруцьке лісове господарство», за адресою: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Бережесть, вул. Заводська, 33 (вартість виконання –
1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлова будівля їдальні площею 258,91 м2, що перебуває на балансі Озерянського торфозаводу – філія підприємства «Житомирторф», за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Миролюбів (Жовтневе), вул. Центральна (Леніна), 15
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 21,9 м2 у нежитловій будівлі (літ. А) з прибудовами
Лугинського районного управління юстиції Житомирської області, що перебувають
на балансі Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, за
адресою: Житомирська обл., смт Лугини, вул. Героїв Чорнобиля (Кірова), 6 (вартість
виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 07.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 9,9 м2 в адміністративній будівлі (літ. А),
що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України у Ємільчинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 2,2 м2 першого поверху будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Малинського управління Державної казначейської служби України
Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 12а
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
гідротехнічні споруди нагульного ставу «Ставище» площею 109,5 га, що перебувають в руслі р. Кам’янка в межах с. Ставище Квітневої об’єднаної територіальної
громади Попільнянського району, на балансі ДП «Укрриба» (вартість виконання –
6 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
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Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
одноповерхова складська будівля площею 34,2 м2 (літ. О), що перебуває на балансі Житомирського технологічного коледжу Київського національного університету
будівництва і архітектури, за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37 (вартість
виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 66,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку, що перебувають на балансі Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права, за адресою:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Вінницька, 48 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 37,0 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі, що перебувають на балансі
Управління державної казначейської служби України у Пулинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Пулини, вул. Шевченка, 130
(вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
частина вестибуля площею 3,0 м2 на 2-му поверсі будівлі (літ. Б) навчального корпусу
№ 5, що перебуває на балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 39 (вартість виконання – 1 500,00 грн, строк
виконання – 3 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 36,8 м2 будівлі колишньої солдатської їдальні, що
перебувають на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул.
Ушакова, 46 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати, з метою продовження договору оренди;
ФОП Лапкіна Тетяна Василівна по об’єкту: частина нежитлових приміщень їдальні
площею 96, 8 м2 (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6) на 1-му поверсі двоповерхової будівлі, що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім.
І.Франка та перебуває за адресою: м. Житомир, вул. В. Бердичівська, 42 (вартість
виконання – 1600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з
метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 09.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 18,8 м2 на третьому поверсі адмінбудинку (літ.
А), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України та в оперативному
управлінні (користуванні) Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції
Головного управління ДФС у Житомирській області, за адресою: м. Житомир, майдан
Перемоги, 2 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 3 календарних дня);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 334,1 м2 будівлі слюсарного цеху, що перебувають
на балансі ДП «Коростишівський завод «Реммашторф», за адресою: Житомирська обл.,
м. Коростишів, 19 буддільниця (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 44,01 м2 в адміністративній будівлі та частина приміщення гаража-сараю (літ. Б) площею 24,3 м2, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Островського, 46 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк
виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 77,4 м2 буфету технологічного факультету в підвальному приміщенні будівлі (літ. А) навчального корпусу № 3, що перебувають на
балансі Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м.
Житомир, вул. Корольова, 39 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення будівлі магазину № 15 площею 95,8 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою:
Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 3А (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою
продовження договору оренди;
нежитлові приміщення в господарському корпусі площею 85,0 м2 (котельня з
димовою трубою від котлів площею 73,9 м2 та коридор площею 11,1 м2) та частина
асфальтованої площадки (господарського двору) площею 100,0 м2, що перебувають
на балансі ДПТНЗ «Радомишльський професійний ліцей», за адресою: Житомирська
обл., м. Радомишль, вул. Пушкінська, 12 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: котельня площею 137,96 м2 (літ. А),
що перебуває на балансі Професійно-технічного училища № 35 м. Овруч, за адресою:
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Замкова, 3 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єктах:
частина підвального приміщення площею 100,28 м2 в адміністративній будівлі
(літ. А), що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Ємільчинському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
смт Ємільчине, вул. Соборна, 45 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5
календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлове приміщення гаража площею 21,8 м2, що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул.
Винниченка, 21б (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
об’єкта державної власності групи А – групи інвентарних об’єктів у складі: трансформаторної підстанції загальною площею приміщень 120,7 м2, інв. № 04 (держ. реєстр.
номер № 5467613.1 ААББГБ085); залізничної колії з мостом розгорнутою довжиною
2 701 м, інв. № 18 (держ. реєстр. номер № 5467613.4 ААББГБ088); гірничого об’єкта
(кар’єру «Центральний»), інв. № 47 (держ. реєстр. номер № 5467613.6 ААББГБ090);
відкритої підстанції, інв. № 05 (держ. реєстр. номер № 5467613.2 ААББГБ086); зелених насаджень, інв. № 33 (держ. реєстр. номер № 5467613.13 ААББГБ097); зовнішніх каналізаційних мереж, інв. № 35 (держ. реєстр. номер № 5467613.5 ААББГБ089);
карт намиву загальною площею 68,8 м2 інв. № 37 (держ. реєстр. номер № 5467613.14
ААББГБ098), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово, вул. Промзона, 1 з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні, переможцем
конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О» на таких умовах:
вартість послуг з оцінки – 28 000 грн, термін виконання – 10 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 02.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень (поз. № 29 – 13,0 м2 та поз № 30 – 9,3 м2) загальною площею 22,3 м2 другого поверху адмінбудинку (літ. А), місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Івана Франка, 6 з метою укладення договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Ріалті – О»
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів;
нежитлової будівлі прохідної літ. Е загальною площею 37,9 м2, місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 з метою укладення договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих нежитлових приміщень (поз. 1, 2, 3) загальною площею 38,53 м2 будівлі літ. «А» Богданської дільниці ветеринарної медицини, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. Шевченка (Леніна), 110 з метою
продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 184 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 07.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини окремо стоячої будівлі лісопильного цеху площею 224 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Богдан, вул. І. Франка, 102 з
метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 288
грн, термін виконання – 5 днів;
вбудованих нежитлових приміщень (позиції 2-1, 2-2, 2-3) загальною площею 52,2 м2
першого поверху п’ятиповерхової адмінбудівлі літ. А, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Недецеї, 2 з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шастун С. Г. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 000 грн, термін виконання – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 09.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини вбудованого приміщення № ІХ та № 3-6 загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі в двоповерховому будинку пошти за літ. А, місцезнаходження об’єкта:
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Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Філатова, 2а з метою продовження договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П.
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1 984 грн, термін виконання – 5 днів;
частини приміщення технічного поверху площею 7,4 м2 та частина покрівлі площею 10,0 м2 будівлі літ. А поліклінічного відділення Державної установи «Науковопрактичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Великокам’яна, 10 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.11.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: нежитлового приміщення (кімн. 423 у складі № 1 площею 36,0 м2, № 2
площею 6,0 м2) на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі експериментальнолабораторного корпусу «А» (літ. А-5) загальною площею 42,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 74а. Балансоутримувач
майна: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут спеціальних
сталей, сплавів, та феросплавів». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини нежитлового приміщення № 30 площею 30,15 м2 та частини приміщення
спільного користування № 20 площею 9,85 м2, загальною площею 40,0 м2 цокольного
поверху будівлі обчислювального центру (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75. Балансоутримувач майна: Головне управління
статистики у Запорізькій області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 972 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлових приміщень загальною площею 816,0 м2 першого, другого поверхів
будівлі (літ. А-2), реєстровий № 02125237.1.ЦСЮЯУУ068. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. І. Алексєєва, 9. Балансоутримувач майна:
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 099 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: вбудованого в
третій поверх адміністративного будинку (літ. А-4) нежитлового приміщення № 90
загальною площею 32,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69057, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, буд. 129а. Балансоутримувач майна: Запорізька філія державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Оціночна фірма «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень загальною площею 91,52 м2 адміністративної будівлі (літ. А-2), а
саме: № 23, 24, 25, з № 32 до № 35 включно другого поверху площею 80,8 м2;
частин приміщень спільного користування (частини коридору № 1 та сходової
клітки № 2 першого поверху, частина сходової клітки № 20 другого поверху, частини ґанка) площею 10,72 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл.,
м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Каховська, 102. Балансоутримувач майна: Державна
установа «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 040 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.11.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
Переможець –
Строк вико№
суб’єкт оціночної Вартість нання робіт
Назва об’єктів
з/п
діяльності
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Літні будинки літери 1, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24,
ТОВ «Ів Груп»
10 000
7
26, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
65 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Погреби, що перебувають на балансі КСП «Нова Україна»
2 Приміщення № 91 площею 24,9 м2 на 1-му поверсі бізнес- ФОП Чебаков
4 500
3
центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., Олексій Іванович
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що
перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
3 Нежитлові приміщення площею 22,9 м2 за адресою:
ФОП Мазур
3 500
4
Київська обл., м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 20, що
В’ячеслав Олекперебувають на балансі ДУ «Центральна фітосанітарна
сандрович
лабораторія»
4 Частина нежитлового приміщення в кімнаті № 195Д
ФОП Щаслива
4 200
4
технічної будівлі площею 2,0 м2 за адресою: Київська
Надія Зуфарівна
обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі
Регіонального структурного підрозділу Київський районний
центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
5 Частина нежитлового приміщення в кімнаті № 302
ФОП Гундарєва
3 980
3
аеродромно-диспетчерської вежі Київської СОПР РСП
Алла Олексіївна
«Київцентраеро» Украероруху площею 1,0 м2 за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 79, аеропорт
«Київ» (Жуляни), що перебуває на балансі Регіонального
структурного підрозділу Київський районний центр «Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування
повітряного руху України
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Нерухоме майно, а саме: будівля сироварні площею
ФОП Чебаков
25 000
3
193,3 м2, прохідний пункт площею 60,7 м2, склад інвентарю Олексій Іванович
2
2
площею 65,5 м , побутовий блок площею 93,9 м , котельня
площею 49,4 м2, пожежний резервуар, водонапірна башта,
оглядова площадка, каналізаційна мережа, водопровідна
мережа, огорожа території, очисна споруда за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави, вул. Донецька, 49,
що обліковуються на балансі ДПЗД «Укрінтеренерго»
7 Нежитлові приміщення площею 27,5 м2 та гараж площею ТОВ «Гарант4 300
5
36,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Неза- Експертиза»
лежності, 148, що перебуває на балансі Управління поліції
охорони в Київській області
8 Частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком
ПП «Експерт8 000
3
на 1-му поверсі площею 79,85 м2; частина конференцАналітик»
комплексу ЦППК з харчоблоком на 2-му поверсі площею
315,1 м2; частина конференц-комплексу ЦППК з харчоблоком на 3-му поверсі площею 195,8 м2 за адресою: Київська
обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебувають на
балансі Університету Державної фіскальної служби України
9 Частина навчально-адміністративного комплексу площею ФОП Легар Ольга 5 000
4
65,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. УніВасилівна
верситетська, 31, що перебуває на балансі Університету
Державної фіскальної служби України
10 Приміщення № 77 площею 15,2 м2 на 2-му поверсі бізнес- ФОП Кравцов
3 920
3
центру вантажного термінала за адресою: Київська обл., Олег Іванович
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що
перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбулися 03.11.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів визнано:
ПП «Міжрегіональний консалтинговий центр «ПАРИТЕТ» по об’єкту приватизації:
приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Липняжка, вул. Цукровий завод, 22, що перебуває на балансі ТОВ «Виробничо-будівельна компанія
«ІВВІ’С Україна», вартість робіт – 5 852 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 днів;
ТОВ «АН Експерт» по об’єктах оренди:
частина приміщення (кімн. 205) площею 1,0 м2 в технічній будівлі майданчика
№ 1 ТРЛК-6 за адресою: Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, Диківська с/р (на
її території, приблизно 10 км від с. Диківка), що перебуває на балансі Регіонального
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху
України «Київський районний центр «Київцентраеро», вартість робіт – 2 200 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлові приміщення загальною площею 109,6 м2 на першому поверсі будівлі
пожежного депо за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт Власівна, вул.
Молодіжна, 59, що перебувають на балансі 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, вартість робіт –
2 090 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина нежитлового приміщення площею 15,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області, вартість робіт – 1 790 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки, що відбулися 10.11.2017

Переможцями конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди визнано:
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту: нежитлове приміщення площею 15,1 м2 на першому поверсі будівлі районного вузла зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Центральна, 105, що перебуває на балансі
Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта», вартість робіт – 2 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 2 дні;
ТОВ «АН Експерт» по об’єктах:
частини приміщення № 13 площею 2,0 м2 на першому поверсі приміщення телеграфу, радіобюро лінійно-апаратної зали командно-диспетчерського пункту за

адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Короленка, 1а, що перебуває
на балансі Дніпровського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, вартість робіт – 2 360 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
вбудованого нежитлового приміщення площею 42,04 м2 на першому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., смт Вільшанка,
вул. Миру, 44, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта»,
вартість робіт – 2 360 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
нежитлового приміщення площею 36,8 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі відділення поштового зв’язку за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ,
смт Власівка, вул. Молодіжна, 15а, що перебуває на балансі Кіровоградської дирекції
ПАТ «Укрпошта», вартість робіт – 2 350 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А, що підлягає
приватизації шляхом продажу на аукціоні, що відбувся 09.11.2017

Нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входом у підвал, яке складається з:
приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2,
що обліковується на балансі ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10. Переможець конкурсу –
ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 3 000 грн,
термін виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.11.2017

Частина вестибуля площею 25,0 м2 на першому поверсі будівлі спального корпусу.
Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 395 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 33,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул.
І. Франка, 28. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 395 грн.
Частина бічного фасаду навчального корпусу № 6 загальною площею 18,0 м2. м.
Львів, вул. С. Бандери, 32. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Нежитлове приміщення (будівлі гаража каркасного типу) площею 82,3 м2 та нежитлове приміщення (цегляної будівлі гаража) площею 8,7 м2. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Зварицька, 9. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Нерухоме державне майно – частина площадки на даху дев’ятиповерхової будівлі
гуртожитку загальною площею 100,0 м2. м. Львів, вул. Плужника, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Нерухоме державне майно – частина даху будівлі головного корпусу загальною
площею 90,0 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 395 грн.
Нерухоме державне майно – частина даху будівлі гуртожитку № 7 загальною площею
90,0 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Шевченка, 6. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 50,0 м2, а саме: частина зовнішньої стіни площею 30,0 м2 та частина внутрішньої стіни площею 20,0 м2 приміщення
№ ІІ на горищі в адміністративно-господарській частині будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Л. Українки, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 090 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 2. м. Львів, вул. Карпінського, 6. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 015 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.11.2017

Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: двоповерхова нежитлова будівля майстерні (Б-1) загальною площею 234,8 м2; нежитлова
будівля гаража (В-1) загальною площею 393,0 м2; нежитлова будівля прохідної (Г-1)
загальною площею 21,2 м2; водонапірна башта, огорожа. Львівська обл., Самбірський
р-н, с. Садковичі, вул. Л. Українки, 127. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 30,5 м2 на першому поверсі
будівлі. Львівська обл., Золочівський р-н, с. Словіта, вул. І. Франка, 4а. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 000 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 15,4 м2 на другому поверсі
триповерхової частини 2-4-поверхової будівлі. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на другому поверсі
головного корпусу. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 007 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.11.2017

Нежитлові приміщення загальною площею 85,8 м2, а саме: приміщення на
дев’ятому поверсі площею 13,3 м2 та частина даху площею 72,5 м2 у дев’ятиповерховій
будівлі гуртожитку. Львівська обл., м. Червоноград, вул. В. Стуса, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 395 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення № 57 за № 57 (3-5) загальною площею 6,5 м2 на другому поверсі будівлі. м. Львів, просп. В. Чорновола, 4. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Вбудоване нежитлове підвальне приміщення загальною площею 34,2 м2 у підвалі
головного корпусу. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 390 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 101,1 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Копистинського, 10. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 085 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 95,0 м2 на першому поверсі будівлі.
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. В. Чорновола, 8. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 380 грн.
Нежитлові приміщення гаража загальною площею 206,1 м2 на першому поверсі
будівлі. Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 09.11.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
частини ангара площею 16,3 м2 за адресою: вул. Європейська, 164, м. Полтава,
що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00
грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу № 1 площею 3,0 м2; частина нежитлового приміщення на другому поверсі учбового корпусу № 1
площею 8,0 м2; частина нежитлового приміщення учбового корпусу № 2 площею 4,0 м2
за адресою: вул. Г. Сковороди, 1/3, що обліковується на балансі Полтавської державної аграрної академії. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлових приміщень будівлі площею 14,4 м2 за адресою: вул. Симона
Петлюри, 64, м. Полтава, що обліковується на балансі ДУ «Територіальне медичне
об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки – продовження дії
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення
оцінки державного майна:
нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 1 площею 6,0 м2;
нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 2 площею 6,0 м2 за
адресою: вул. Остроградського, 2, м. Полтава; нежитлове приміщення першого поверху навчального корпусу № 3 площею 15,9 м2 за адресою: вул. Остроградського,
3, м. Полтава, загальною площею 27,9 м2, що обліковується на балансі Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 480,00 грн, строк виконання
робіт по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ в РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 15.11.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – будівля колишньої мийки загальною площею 356,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25
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(балансоутримувач – Державне підприємство «Сумська біологічна фабрика») з метою
передачі в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4
календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 733,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення гаража площею 41,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 9 (балансоутримувач – Головне управління Держгеокадастру у Сумській області) з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 740,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина замощення площею 3,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 (балансоутримувач – Сумський державний університет) з метою передачі в оренду визнано
ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення гаража площею 18,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 11 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській області) з метою передачі
в оренду визнано ТОВ «Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 675,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 10,3 м2 за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 1
(балансоутримувач – Сумська дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта») з метою продовження дії договору оренди визнано ПП
ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
6. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина вбудованого нежитлового приміщення (вестибуля) площею 4,0 м2 за адресою: Сумська
обл., м. Охтирка, вул. Сумська, 46 (балансоутримувач – Охтирський коледж Сумського
національного аграрного університету) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул.
Вирівська, 19а (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській
області) з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Консалт-С». Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 675,00 грн.
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького,
250 (балансоутримувач – Роменський коледж Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 840,00 грн.
9. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки
об’єкта – частини нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: Сумська
обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира Колесника, 20 (балансоутримувач – ДП «Укрспецзв’язок») з метою передачі в оренду (об’єкт, частина якого
планується до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею) не надійшло жодної заяви, конкурс вважається
таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 07.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень ремонтної майстерні і адмінбудинку
під літ. «З» поз. 4-1, 4-2 загальною площею 85,6 м2 (у т. ч. 7,4 м2 – площа спільного
користування) за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди Наг. ставу Глинна, інвентарний номер
632, реєстровий номер 25592421.82.ААЕЖАЖ660 (у т. ч. контурна дамба, паводковий
водовипуск, водовипуск) за адресою: Тернопільська обл., Козівський р-н, в межах земель Малоплавучанської с/р, за межами с. Мала Плавуча, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати
з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 6 500 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди Ставу Польова гребля 2, інвентарний номер 280, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ600 (у т. ч. роздільна дамба,
водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 3, інвентарний номер 281, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ607 (у т. ч. роздільна дамба); гідротехнічні споруди Ставу 4, інвентарний номер 282, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ608 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 5, інвентарний номер
283, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ609 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 6, інвентарний номер 284, реєстровий номер
25592421.79.ААЕЖАЖ610 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 7, інвентарний номер 285, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ611 (у т. ч. роздільна дамба); гідротехнічні споруди Ставу 9, інвентарний номер
287, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ612 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна
дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Ставу 11,
інвентарний номер 289, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ603 (у т. ч. роздільна
дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу
12, інвентарний номер 290, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ604 (у т. ч. роздільна дамба, роздільна дамба, роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди
Ставу 13, інвентарний номер 291, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ605 (в т.
ч. роздільна дамба, водовипуск); гідротехнічні споруди Ставу 14, інвентарний номер
292, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ606 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 1, інвентарний номер 295, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ574 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 2, інвентарний номер 296, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ585 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 4, інвентарний номер 298, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ588 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 5, інвентарний номер 299, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ589 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 6, інвентарний номер
300, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ590 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 7, інвентарний номер 301, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ591 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 8, інвентарний номер 302, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ592 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 9, інвентарний номер 303, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ593 (у т.
ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 10, інвентарний номер 304, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ575 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 11, інвентарний номер
305, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ576 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 12, інвентарний номер 306, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ577 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 13, інвентарний номер 307, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ578 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 14, інвентарний номер 308, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ579 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 15, інвентарний номер 309, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ580 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 16, інвентарний номер
312, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ581 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 17, інвентарний номер 313, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ582 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 18, інвентарний номер 314, реєстровий номер 25592421.79.
ААЕЖАЖ583 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди
Зим. ст. 19, інвентарний номер 315, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ584 (у
т. ч. роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 20, інвентарний номер 316, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ586 (у т. ч. роздільна
дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди Зим. ст. 21, інвентарний номер
317, реєстровий номер 25592421.79.ААЕЖАЖ587 (у т. ч. роздільна дамба, водовипуск,
водонапуск) за адресою: Тернопільська обл., Кременецький р-н, в межах земель Почаївської ОТГ за межами с. Комарин, урочище «Польова гребля», що перебувають
на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 9 350 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень другого поверху навчального корпусу № 1 загальною площею 140,0 м2 (літера «А» позиції: столова (2-2) –
94,4 м2, мийна (2-4) – 12,9 м2, коридор (2-6) – 4,0 м2, кухня (2-46) – 21,5 м2, мийна
(2-47) – 3,0 м2, площа спільного користування: коридор (2-1) – 4,2 м2) за адресою:
вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного університету визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 250 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення другого поверху будівлі «Ратуша» 1811
року загальною площею 262,0 м2 та 32,5 м2 – площі спільного користування, всього –
294,5 м2, пам’ятки архітектури національного значення (охоронний номер 638Н), за
адресою: пл. Ринок, 1, м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 09.11.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Переможець
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутри- робіт/строк
з/п
конкурсу
мувач (назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
виконання
1 Актовий зал (кімн. № 11 за техпаспортом) на 2-му 2 150/3 ТОВ ІКК
поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу за«Проконсул»
гальною площею 289,1 м2 за адресою: м. Харків,
бульв. Б. Хмельницького, 30, що перебуває на
балансі ДНЗ «Харківський професійний ліцей будівельних технологій»

№ 23 (1147)

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості
об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Переможець
Мета проведення
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутри- робіт/строк
з/п
конкурсу
оцінки
мувач (назва, код за ЄДРПОУ, телефон)
виконання
2 Частина одноповерхового навісу № 42 загаль2 700/5 ФОП Мокров Визначення вартості
2
ною площею 61,5 м за адресою: м. Харків, вул.
О. П.
об’єкта оренди з
метою передачі в
Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ
оренду
«Харківська контора матеріально-технічного забезпечення»
3 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 16
2 145/2 ФОП Сорокіна Визначення вартості
на 1-му поверсі 5-поверхового учбового корпусу
І. М.
об’єкта оренди з
№ 2, пам’ятка архітектури, загальною площею
метою передачі в
4,0 м2, за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха,
оренду
7, що перебуває на балансі Українського державного університету залізничного транспорту
4 Нежитлові приміщення – частини кімн. № 33
2 200/2 ФОП Сорокіна Визначення вартості
(S=4,0 м2) та № 14 (S=4,0 м2) на 2-му поверсі
І. М.
об’єкта оренди з
метою передачі в
4-поверхового учбового корпусу № 1 загальною
оренду
площею 8,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 8, що перебувають на балансі Українського державного університету залізничного
транспорту
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 54 на
2 015/2 ФОП Сорокіна Визначення вартості
1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу
І. М.
об’єкта оренди з
№ 1 загальною площею 4,0 м2 за адресою: м.
метою передачі в
оренду
Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що перебуває на
балансі Українського державного університету залізничного транспорту
6 Нежитлове приміщення (колишня душова учбово1 990/4 ТОВ «Увекон- Визначення вартості
виробничої майстерні) на першому поверсі
Харків»
об’єкта з метою про2-поверхової будівлі навчального корпусу (літ.
довження договору
«Б-3») загальною площею 52,7 м2 за адресою: м.
оренди
Харків, просп. Перемоги, 55в, що перебуває на балансі Харківського професійного ліцею будівництва
7 Ділянка покрівлі 16-поверхової будівлі гуртожитку
1 900/5 ПФ Агентство Визначення вартості
№ 1 (інв. № 10320001, літ. за техпаспортом
«Схід»
об’єкта з метою про«А-16») загальною площею 10,0 м2 за адресою:
довження договору
оренди
м. Харків, Салтівське шосе, 268, що перебуває
на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти
8 Ділянка покрівлі технологічної надбудови площею
2 100/5 ПФ Агентство Визначення вартості
10,0 м2 та частина приміщення технологічної
«Схід»
об’єкта з метою продовження договору
надбудови площею 5,2 м2 9-поверхової будівлі
оренди
гуртожитку № 6 ХНМУ (інв. № 101009) загальною
площею 15,2 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л.
Свободи, 53а, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 15 першого по- 2 200/5 ФОП Мокров Визначення вартості
верху 4-поверхової будівлі учбового корпусу (інв.
О. П.
об’єкта з метою про№ 10001) загальною площею 11,7 м2 за адресою:
довження договору
оренди
м. Харків, вул. Рибалко, 50/3, що перебуває на
балансі Харківського індустріально-педагогічного
технікуму, 2501137, тел. 732-59-25
10 Верхня частина димової труби котельні, розташо1 900/5 ПФ Агентство Визначення вартості
ваної біля одноповерхової будівлі котельні (інв. №
«Схід»
об’єкта з метою про99107, корпус № 9г, реєстровий № МПВАДО015)
довження договору
загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків,
оренди
вул. Григорія Рудика, 8, що перебуває на балансі
ДНВП «Об’єднання Комунар»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 06.11.2017

По об’єкту – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на четвертому поверсі будівлі КДП Миколаївської СОПР, що перебуває на балансі Одеського
регіонального структурного підрозділу ДП «Обслуговування повітряного руху України»,
за адресою: м. Херсон, Аеропорт цивільної авіації, 2, переможець конкурсу – ФОП
Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт –
2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 10.11.2017

1. Будівлі та споруди санаторію «Гопри», що складаються з: грязелікувальниці площею 1 397,1 м2 , літ. А; поліклініки площею 443,2 м2, літ. Б; столової площею 877,4 м2,
літ. В; спального корпусу № 7 площею 937,7 м2; спального корпусу № 8 площею
999,3 м2; будинку культури (залишки) літ. Є; спального корпусу № 2, літ. И; адмінбудівлі
площею 302,9 м2 , літ. Ж; спального корпусу № 1 площею 165,0 м2, літ. З; червоного
куточку площею 344,9 м2, літ. К; корпусу лікувальної фізкультури площею 344,5 м2, літ.
Л; котельної площею 278,9 м2, літ. М; складу площею 318,8 м2, літ. О, гаража площею
161,2 м2, літ. П; трансформаторної площею 30,4 м2, літ. Р; столярного цеху площею
95,2 м2, літ. С; гаража площею 60,6 м2, літ. Т; складу площею 100,0 м2, літ. У; складу, літ. Х; складу площею 77,0 м2, літ. Ш; воріт № 3, 2; огорожі 1, розташовані на вул.
Санаторна, 72 у м. Гола Пристань Херсонської області, переможець конкурсу – ФОП
Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 10 500
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
2. У зв’язку з ненаданням згоди міністерства на укладення договору оренди державного майна, конкурс, який оголошено по об’єкту: група інвентарних об’єктів, а саме:
одноповерхова капітальна будівля (сторожка) загальною площею 54,2 м2 (літ. А), будівля
у стані будівництва (літ. Б), забор (№ 1), ворота (№ 2), хвіртка (№ 3), що перебуває на
балансі Державної установи «Голопристанська виправна колонія (№ 7) – Міжобласна
спеціалізована туберкульозна лікарня» за адресою: м. Херсон, вул. Причальна, 3 вважати таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 13.11.2017

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 262,75 м2 (23,05 м2 на першому поверсі, 239,7 м2 на другому поверсі) будівлі лабораторного корпусу, що перебуває
на балансі Херсонського обласного управління водних ресурсів України, за адресою:
м. Херсон, вул. Зала Егерсег, 14а, переможець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Асфальтове покриття площею 466,0 м2 цеху обробки та перевезення пошти (реєстровий № 201560045.2200.ДВВДХФ471), що перебуває на балансі Херсонської
дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, пл. Привокзальна, 1, переможець
конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 09.11.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
площею 2,4 м2 у будівлі ветлікарні, що обліковується на балансі Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: вул. Львівське шосе, 2,
с. Шаровечка, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. визнано ПП «Консалтінг сервіс».
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – нежитлові
приміщення загальною площею 28,3 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку, що
обліковується на балансі Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини, за адресою: вул. Шевченка, 53, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря
Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 995,00 грн (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення коридору першого поверху адміністративного будинку площею 3,0 м2, що
обліковується на балансі Державної фіскальної служби України, за адресою: вул.
Тернопільська, 13/3, м. Хмельницький визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 14.11.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 35,4 м2 (у т. ч. площа загального користування – 16,9 м2) на першому
поверсі будинку для органів управління, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України у Дунаєвецькому районі Хмельницької області,
за адресою: вул. Шевченка, 83а, м. Дунаївці, Хмельницька обл. визнано ФОП Паніка
Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення площею
14,9 м2 у суспільно-побутовому блоці, що обліковується на балансі Вищого професій-

ного училища № 4 м. Хмельницького, за адресою: вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – паливний склад
площею 49,8 м2 у будівлі гаража, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Ю. Сіцінського, 49, м. Хмельницький
визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без
урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення майстерні загальною площею 176,6 м2 на другому поверсі будівлі виробничо-побутового
корпусу, що обліковується на балансі Хмельницького професійного ліцею електроніки, за адресою: вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмельницький визнано ТОВ «ПоділляЕксперт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 06.11.2017

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на першому поверсі будівлі площею 108,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Каштанова, 30, м. Умань, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Звонський О. С. Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Борейко В. А.». Термін виконання
роботи – 3 календарних дні, вартість послуг – 1 800,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху адміністративної
будівлі (літ. А-2, пд., а, а1), площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: регіональний сервісний центр МВС в Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Лесі Українки, 21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім». Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 4 площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Уманський національний університет садівництва. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Інститутська, 1б, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ
«Приватбанк». Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2 350,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху будинку їдальні площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 19, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Дата оцінки: 30.09.2017.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Борейко В. А.».
Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 2 300,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 07.11.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцями конкурсів визнано:
ТОВ «Оцінка – Інформ» на частину даху гуртожитку (літ. А) площею 40,0 м2 за
адресою: м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту». Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень та 5
календарних днів;
ФОП Читайло Валентину Василівну на:
частину даху гуртожитку (літ. А) площею 36,5 м2 за адресою: м. Чернівці, вул.
Білоруська, 27а, що перебуває на балансі ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей
залізничного транспорту»;
частину приміщення (1-22) площею 1,0 м2 першого поверху будівлі команднодиспетчерського пункту (КДП) (літ. А) Чернівецької служби обслуговування повітряного руху Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства
обслуговування повітряного руху України за адресою: м. Чернівці, вул. Чкалова, 30,
що перебуває на балансі Львівського регіонального структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 700 гривень
та 5 календарних днів;
ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на об’єкт приватизації групи А державної власності – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Торговий дім «Буковинська горілка» разом із земельною ділянкою за адресою: м. Чернівці, вул. Лесина,
4а. Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та
строк виконання робіт з оцінки: 15 000 гривень та 20 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта
приватизації, що відбувся 08.11.2017

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – приватизація об’єкта
шляхом продажу на аукціоні під добудову без збереження профілю) ПП «Аксіома» по
об’єкту державної власності групи А  – єдиному майновому комплексу колишнього
державного торговельного підприємства «Експрес» (разом із земельною ділянкою)
за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 44 (вартість виконання робіт з оцінки – 19 620
грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг
з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 08.11.2017

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «КБ-Експерт» по об’єктах:
підвальні приміщення будівлі магазину «Лісний» площею 289,3 м2, що перебуває на
балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівський р-н,
смт Гончарівське, вул. Танкистів, 13 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк –
5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 17,54 м2 на першому поверсі в будівлі гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Чернігівського національного
технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька (колишня вул. 50
років ВЛКСМ), 1а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних
дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлові приміщення загальною площею 94,0 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області,
за адресою: Чернігівська обл., смт Козелець, вул. Соборності, 14 (вартість виконання
робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
частина підвального нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м 2
дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
павільйон «Овочевий» площею 146,5 м2, що перебуває на балансі філії «Військторг»
Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., смт Гончарівське, вул.
Танкистів, 11 (вартість виконання робіт з оцінки – 4 350 грн, строк – 5 календарних дні
від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Державного
професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище
лісового господарства», за адресою: Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Бульварна, 5
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
нежитлове приміщення загальною площею 39,5 м2 (кімн. 105) першого поверху
дев’ятиповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлові приміщення будівлі свинарника
площею 63,55 м2, що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., смт Гончарівське, вул. Танкистів, 15 (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів державної
власності разом із земельною ділянкою, що відбувся 20.11.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення
вартості об’єкта державної власності гр. А – будівлі будинку побуту з прибудовами
літ. А, А1, А2; ґанками літ. а, а1, а2 загальною площею 131,1 м2; паркан, разом із земельною ділянкою, що не увійшла до статутного капіталу СВАТ «Вінниччина» та перебуває на балансі ПАТ «Вінниччина», за адресою: 23056, Вінницька обл., Барський
р-н, с. Шипинки, вул. Миру, 25. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0223 га, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 23 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 4 700 грн;
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суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо визначення вартості об’єкта державної власності групи Ж – медпункту з обладнанням разом
із земельною ділянкою (реєстровий номер 5460924.2.ААББВЛ603), що перебуває на
балансі ПрАТ «Немирівське АТП-10547», за адресою: 22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Свято-Троїцька, 48. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0074 га, з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Строк надання послуг з оцінки – 23 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 4 700 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 16.11.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 169,4 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Медична,
3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 32,8 м2. Балансоутримувач: Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Кармелюка, 33.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,2 м2. Балансоутримувач: Політехнічний коледж ДВНЗ «КНУ». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Південний, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 49,3 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл., смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 42. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 770,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 37,6 м2. Балансоутримувач: ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних
проблем інвалідності МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пров. Макаревського, 1а. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет». Вартість послуг – 3 400,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 16,1 м2 та частина даху
площею 11,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет.
Адреса: м. Кам’янске, вул. Матросова, 70. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс» .
Вартість послуг – 4 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 239,48 м2 (корисна
площа – 238,4 м2, ґанок площею 1,08 м2). Балансоутримувач: Дніпровський політехнічний коледж. Адреса: м. Дніпро, просп. Івана Мазепи, 32. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець
– ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 270,00 грн, строк надання послуг (у
календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 98,883 м2 (у т. ч.
22,983 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки
– визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 510,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,0 м2. Балансоутримувач: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут»
НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро, вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 410,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 278,08 м2 (у т. ч. площа загального користування – 25,28 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 4 240,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 100,67 м2 (у т. ч. площа загального користування – 9,15 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 470,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 800,0 м2. Балансоутримувач: 19 окремий мостовий загін ДССТ. Адреса: м. Дніпро, Криворізьке шосе, 2.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 4 520,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 293,03 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В.
Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 4 310,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,7 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп.
Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг –
3 520,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг
– 3 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 150,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса:
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 40а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 720,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 165,0 м2 (у т. ч. площа
загального користування – 15,0 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Малиновського, 76. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 3 680,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 119,98 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 24,38 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 630,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
19. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 57,12 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Єдуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг
– 3 760,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
20. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 7,2 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Єдуарда Фукса, 26а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість
послуг – 3 760,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
21. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 43,3 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти». Адреса: м. Дніпро,
вул. Байкальська, 11а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Сервіс». Вартість послуг –
3 475,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 07.11.2017

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
11,0 м2 третього поверху учбового корпусу № 1. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Італійська, 115. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 360 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове прибудоване приміщення спортивної зали
площею 518,0 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 295 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі АПК та проммайданчику (реєстровий номер
31599557.1.ЮЖЯКГЧ111). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська», 31599557. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85310, Донецька обл., Покровський р-н, с-ще Новоекономічне,
вул. Степова, б.1. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для
розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 390 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 09.11.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
231,5 м2 будівлі ремонтно-заготовельних цехів (реєстровий номер 01074957.155.
АААВВГ714). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СП «Волноваське
вагонне депо» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», 40150216/729. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85702, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Шевченка, б.2.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру
орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП
Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 400 грн,
строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі залізничного вокзалу площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СП
«Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», 40150216/729. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 81. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 360 грн, строк виконання – 3
календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,9522 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 43а. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «Міська експертно-оціночна компанія». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 3 000 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0975 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Валентинівська, 4. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП
«АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 800 грн,
строк виконання – 10 календарних днів.
5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,1170 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 18а. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу
– ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 800
грн, строк виконання – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 14.11.2017

1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0130 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Різдвяна, 33. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«Міська експертно-оціночна компанія». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0126 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Різдвяна, 33. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«Міська експертно-оціночна компанія». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0176 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Різдвяна, 33. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«Міська експертно-оціночна компанія». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0215 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Різдвяна, 33. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«Міська експертно-оціночна компанія». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0562 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Людвіга Свободи, 33а. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 600 грн, строк виконання – 7 календарних днів.
6. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0117 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Бекетова, 21. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«КАПІТАЛ-ПРОЕКТ». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 600
грн, строк виконання – 7 календарних днів.
7. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,4874 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Шевченка, 157. Мета проведення оцінки: визначення
ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ
«Капітал-Проект». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 600
грн, строк виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 14.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлове приміщення площею 55,9 м2
на першому поверсі навчального корпусу № 4 (літ. А), що перебуває на балансі Житомирського державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 40 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних
дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ФОП Селюка Михайла Олексійовича по об’єктах:
частина нежитлового приміщення холу площею 12,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1
(вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою продовження договору оренди;
частина тваринницького приміщення площею 35,0 м2, що перебуває на балансі
Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»,
за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. Заводська, 1 (вартість
виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту: частина приміщень котельні площею 64,05 м2, що перебуває на балансі Державного навчального закладу
«Новоград-Волинське вище професійне училище», за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/37 (вартість виконання – 1 800,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 16.11.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А – очисні споруди з інженерними мережами у складі: будівля лабораторії площею 44,1 м2 (літ. А), відстійник
залізобетонний площею 63,0 м2 (літ. Б), відстійник площею 995,5 м2 (літ. В), розподільча камера площею 0,9 м2 (літ. Г), приймальна камера площею 1,5 м2 (літ. Д),
песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е), песківка конусна площею 1,8 м2 (літ. Е1),
залізобетонний лоток 10,5 пог. м (літ. Ж), інженерні мережі (труба чугунна 1 200 пог.
м) (літ. З), що перебувають на балансі ПрАТ «Мар’янівський склозавод», за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, Баранівське Державне лісомисливське
господарство, Довбиське лісництво, квартал № 61, визнано ФОП Козачок Ф. Д.
(вартість виконання – 10 000,00 грн, строк виконання – 15 календарних днів); мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу
об’єкта приватизації на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 21.11.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 31,3 м2 в адмінбудівлі (літ. А), що перебувають на
балансі Державне підприємство «Житомирторф», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 25 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлове приміщення площею 144,9 м2 в будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністераства
охорони здоров’я України», за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 45а (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Василівка» площею 58 га та рибопитомника «Василівка» (зимувальні ставки №
1-2, 3-5, 6 загальною площею 5,5 га) в заплаві р. Кам’янка в межах с. Василівка Попільнянського р-ну Житомирської області, що перебувають на балансі ДП «Укрриба»
(вартість виконання – 6 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. м. утеченко (дополіграфічна підготовка)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 16.11.2017

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 46,8 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі АСБ, А-3, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул. Київська набережна, 18 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 1 950 грн, термін виконання – 4 дні;
частини даху спортзалу літ. В площею 130,0 м2, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Чоп, вул. Берег, 146 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП
«Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.11.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцем
визнано ТОВ «Регіональний центр оцінки» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 71 у складі: недобудована
будівля корпусу № 71, літ. А; недобудований склад, літ. Б; недобудована трансформаторна підстанція, літ. В; недобудована будівля, літ. Г; недобудований навіс,
літ. Д; паркан № 1, разом із земельною ділянкою (кадастровий номер земельної ділянки 2321510100:14:002:0019, розмір земельної ділянки – 1,2613 га). Зберігач: ТОВ
«Науково-виробниче підприємство «Ріст». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська (стара назва – Червоноармійська), 7б.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 1,2613 га. Кадастровий номер земельної
ділянки 2321510100:14:002:0019. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Софіївська, 7б. Вартість виконання робіт з оцінки – 100 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 21 календарний день від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.11.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ПП «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень № 24, 25, 26, 28, з № 30 до № 34 включно площею 189,2 м2 та частин приміщень спільного користування площею 56,8 м2, загальною площею 246,0 м2 другого
поверху будинку побуту (літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Військбуд, 80а. Балансоутримувач майна: Новомосковська філія Концерну
«Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 050 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
2. ФОП Перевая Володимира Сергійовича на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частин асфальтобетонного замощення площами 10,0 м2 та 12,0 м2 з торцевих боків
корпусу № 2, літ. А-3, реєстровий номер 02070849.2.АААККД959. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький
національний технічний університет. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 231 загальною площею 17,3 м2 п’ятого поверху будівлі (літ. А-5), реєстровий № 01038818.1.ААБЕЕ286. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Балансоутримувач майна: Запорізьке обласне
управління водних ресурсів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
3. ФОП Паламарчук Лідію Павлівну на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
вбудованих нежитлових приміщень з № 9 до № 12 включно загальною площею
76,5 м2 першого поверху адміністративної будівлі (літ. Б-1). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., Токмацький р-н, м. Молочанськ, вул. Центральна, 1. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 115 (площею 46,1 м2) та частини нежитлового приміщення № 116 (площею 6,9 м2) загальною площею 53,0 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запоріжжя, просп.
Соборний,75. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 219 площею 14,1 м2, частини приміщення № 220
площею 1,0 м2 п’ятого поверху та частини даху площею 130,0 м2, загальною площею
145,1 м2 адміністративної будівлі (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 105. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
4. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового
приміщення № 51 загальною площею 217,1 м2 другого поверху триповерхової цегляної
будівлі інженерного корпусу (літ. Д-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Чубанова, 1. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
нежитлового приміщення № 24 загальною площею 218,5 м2 першого поверху
триповерхової цегляної будівлі інженерного корпусу (літ. Д-3). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький інститут сільськогосподарського машинобудування». Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для проведення незалежної оцінки об’єктів,
що відбулися 14.11.2017 та 16.11.2017
№
Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки
з/п
1 Автомобіль ЗІЛ марки ММЗ 4502, що перебуває на балансі господарського підрозділу
господарського управління Івано-Франківської
ОДА, за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Дудаєва, 31. Мета проведення незалежної
оцінки – продаж на аукціоні
2 Приміщення загальною площею 38,83 м2
адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Івано-Франківської філії українського
державного НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
3 Приміщення загальною площею 25,2 м2 адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Івано-Франківської філії українського державного НДІ проектування міст «ДІПРОМІСТО»
ім. Ю. М. Білоконя, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди
4 Група інвентарних об’єктів у складі: будівля
складу (літ. А) загальною площею 339,0 м2;
будівля складу (літ. Б) загальною площею
333,1 м2; вбиральня (літ. В); огорожа; ворота;
вимощення, разом із земельною ділянкою.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки з метою
його приватизації шляхом продажу на аукціоні
разом із земельною ділянкою
5 Приміщення загальною площею 125,6 м2 на другому поверсі будівлі адміністративного корпусу,
що обліковується на балансі Івано-Франківського
обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23а.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди

Дата проведення
конкурсу
14.11.17

Переможець
конкурсу
ТОВ «ЕкаЗахід»

Вартість
виконання
робіт, грн
900

Строк виконання робіт
(дні)
5

14.11.17

ТОВ «ЕкаЗахід»

1 400

5

14.11.17

ТОВ «ЕкаЗахід»

1 300

5

16.11.17

ТОВ «ЕкаЗахід»

5 800

5

16.11.17

ТОВ «ЕкаЗахід»

1 800

5

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до визначення розміру збитків, завданих державі
в особі РВ ФДМУ по Київській області, за результатами інвентаризації
станом на 31.07.2017, що підлягають перерахуванню до Державного
бюджету України, що відбувся 16.11.2017
Назва об’єкта оцінки: збитки, завдані державі в особі РВ ФДМУ по Київській області, від нестачі державного майна, виявлені за результатами інвентаризації станом
на 31.07.2017, а саме: 1) сканер Fujitgu Fi-5220 2007 р. в.; 2) комп’ютер – ноутбук ASUS
A2500H 2004 р. в.; 3) принтер Canon - 1120 2005 р. в.; 4) вогнегасники ВВК 1.4 – 5 од.
2012 р. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТОВ «Ів Груп». Вартість
– 600 грн. Строк виконання робіт (день) – 5. Дата оцінки – 31.10.2017.
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